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chefenTill statsrådet och för

Arbetsmarknadsdepartementet Margareta
Winberg

februari chefen förbemyndigade den 6 1997Regeringen
särskild utredare medArbetsmarknadsdepartementet tillkallaatt en

lagstiftning med förbudföreslå huruppgift utreda och motatt en
funktionshinder börmeddiskriminering i arbetslivet varaav personer

uppgift bl.a.skulle vidare ha iutfonnad. särskilde utredarenDen att
anställningsfrämjandereglernaoch ställning tillanalysera ta om om

anställningsfrämjande åtgärderlagen l974:l3 vissaåtgärder i om
behövs till del ilagen eller de vissfrämj andelagen helt kan utgå omur
lagstiftningen.förslag förändringar iomarbetat skick och lämna på

dagbemyndigande förordnadesMed stöd nämnda sammaav
särskild utredare.riksdagsledamoten KarlssonHans att vara

FUDA-utredningen.Utredningen har antagit namnet
rättschefen Cathrine Liljaapril 1997 förordnades8Den numera

utredningenArbetsmarknadsdepartementet, ingå iHansson, att som
dag förordnadesfr.o.m. april Sammaden 1997.lexpert

Socialdepartementet,departementssekreteraren Gunilla Ekvall, att
den april 9 juniutredningen fr.o.m. l 1997. Deningå i expertsom

förordnades Lagerlöf,kanslirådet Inga-Britt997l
ifr.o.m. den juni 1997 ingå1Arbetsmarknadsdepartementet, att

utredningen expert.som
följande fr.o.m.förordnadesjuni 1997Den 9 att sammapersoner

till utredningen. Anita Axelsson,särskild referensgruppdag ingå i en
Rörelsehindrade och Ungdomar, KarlRiksförbundet Barnför

Ekström,Landsorganisationen i Sverige, MagnusDanielsson,
Skrivsvårigheter, Fredriksson,och Birgitta DeLäs-Föreningen Mot

Fredriksson,Riksförbund, Ema-MariaHandikappades
Arbetsgivareföreningen,Gellner, SvenskaReumatikerförbundet, Lars

Centralorganisation, MajvorTjänstemännensHamskär,Ingemar
Mental hälsa, Karlix,Riksförbundet för Social och LennartHansson,

StefanKarlsson, Handikappombudsmannen,Arbetsgivarverket, Anders
SvenskaHandikappades Riksförbund, Lind,Käll, Neurologiskt Anna

Lindkvist, Landstingsförbundet, SoniaKommunförbundet, Lars-Håkan



Östersunds Spogardh,Thomas Sverigeskommun MICA,Persson,
Synskadades Riksförbund ochRiksförbund, Håkan Thomsson,Dövas

Centralorganisation.AkademikersSam Uhlin, Sveriges
verkanentledigades Karl Danielsson medfebruari 1998Den 24

förordnadesreferensgruppen ochfr.0.m. den 1998 ingå i1 attmars
denna fr.0.m. den 1998. LennartThomas Fredén ingå i latt marsgrupp

med verkan fr.0.m. den 9entledigades den 1998Karlix 3 marsmars
dag förordnades Brittreferensgruppen. Sammaingå i1998 att

ingå i dennaTrossmark fr.0.m. den 9 1998att grupp.mars
den april 1997, hovrättsassessom Jananställdes, 29sekreterareSom

Bergman.
Förbuddelbetänkandetlämnade december 1997Utredningen i mot

funktionshinder SOUmedarbetslivetdiskriminering i av personer
diskrimineringförbud itill lag1997:176 med förslag motom

funktionshinder.medarbetslivet personerav
februari 1998,den 24anställdes,sekreterareSom

Sederholm.kammarrättsassessorn Karin
FrämjandelagenslutbetänkandetUtredningen överlämnar ennu -

åtgärder förlagmed förslag till dels1998:107,SOU attöversyn om
varsel vidarbetssökande, dels laganställning vissafrämja omav

driftsinskränkning.

1998Stockholm i augusti

KarlssonHans

Sederholm/Karin
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Sammanfattning

ochanalyseravaritkommittédirektivenenligtuppdrag har taVårt att
lagenanställningsfrämjande åtgärder ireglernaställning till omom

främjandelagenåtgärderanställningsfrämjandevissa1974:13 om
omarbetat skickdeltill viss ide behövslagen ellerhelt kan utgå omur

haftHärtill har vilagstiftningen.förändringar iförslag på attoch lämna
varsellag.förslag tilleventuellt utarbeta separatett en

främjandelagensbeaktahafthar vianalysenVid attatt
medöverläggaför arbetsgivarenskyldighetbestämmelser attom

arbetsförhållandenaför förbättraåtgärderArbetsmarknadsverket attom
nedsattmedarbetstagareochäldre arbetstagareanställdaredanför

meddubbelreglering. Dettainnebärbetydande månarbetsförmåga i en
1977:1160arbetsmiljölagenbestämmelserna itill bl.a.hänsyn om

arbetsförhållandenoch anpassningbeskaffenhetarbetsmiljöns avom
särskilda förutsättningar.arbetstagarenstill

förande regleranställningsfrämjförutominnehåller,andelagenFrämj
arbetsförmågamed nedsattoch arbetstagare samtarbetstagareäldre

arbetsförmåga,med nedsattarbetssökandeocharbetssökandeäldre
sinsemellande båda,länsarbetsnämnden. Förvarsel tillregleräven om

vidareinnehåller lagenregelkomplexenolika,rätt gemensamma
Övriga bestämmelser".

deligga påbetänkandet kommeriTyngdpunkten att
kapitel l-7.del Ibehandlas i Ianställningsfrämjande reglerna. Dessa

olikaochvarselreglernaredogörelse för8-11 följerkapiteldel en
12-13kapitelDeldessa regler. IIIbeträffandeöverväganden

läggstill de lagförslagförfattningskommentarerbl.a.innehåller som
betänkandet.fram i

förutgångspunkterdel, någrabetänkandets förstakapitel 1 iI anges, reglerna. Somanställningsfrämjandedeutredningsarbetet såvitt avser
innebära videluppdrag i dennakan vårt attavsnittet sägasframgår av

ställasdet kanomfattningtill vilkenoch ställning iundersökaskall ta
anpassningsverksamhetbeträffandearbetsgivarenkrav på etc.samma

stödmedarbetsmiljölagenfrämstmed stödanställdaför redan somav
agerandefrämj kräverfrämjandelagentillämpning avav en

försidaArbetsmarknadsstyrelsenslänsarbetsnämndens eller attfrån
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arbetsgivarens enligt lagen skall inträda. denI mån det kanansvar
ställas krav på arbetsgivaren, ifrågasättaskan det det ändåsamma om
finns skäl behålla de anställningsfrämjande oförändratreglerna; iatt
eller förändrat skick; lag eller lag.i isamma en ny

Kapitel innehåller redogörelse för internationella åtaganden2 ochen
EG-rätt, i olika avseenden berör frågan anställningsfrämjandesom om
åtgärder; både vidare och perspektiv.snävareett ettur

kapitel redovisarI 3 vi översiktligt de bestämmelser i
arbetsmiljölagen m.fl. författningar innehåller föreskriftersom
beträffande arbetsanpassning och betydelse och intresseäretc. som av
vid den förhållandevis avgränsade bedömning vi alltsåsom
inledningsvis skall enligt kommittédirektiven. Engöra noggrann

relevanta bestämmelsergenomgång i avsnitt.görs ettav senare
förKapitel innehåller redogörelse främjandelagens4 en

anställningsfrämj ande regler.
beträffande aktuella reglerna,kapitel tillämpningen deI av nu

sammanfattning resultaten enkätundersökninglämnar vi denaven av
genomfördeårs arbetsrättskommitté redovisade i sitt1992 samtsom

betänkande Arbetsrättsliga utredningar bakgrundsmaterial utarbetat-
sekretariatet vid arbetsrättskommitté 1994:141.1992 års SOU Avav

resultaten framgår främjandelagen, desåvittatt avser
direktanställningsfrämjande reglerna, kan ha haft liten betydelsesägas

för sysselsättningsmöjlighetema för med funktionshinder.personer
funktion.har dock fyllt preventivLagen en
anställningsfrämjande reglernakapitel framgår de varitAv 6 att

vid antalföremål för diskussioner, överväganden och förslag ett
lagstiftningtillfällen, bl.a. samband med förslag tilli om

sambanddiskriminering. främjandelagen kommit diskuteras iAtt att
främjandemed lagförslag diskriminering naturligt då fråganärom om

funktionshindrade,på arbetsmarknaden utsatta t.ex.av grupper, som
frågan diskriminering Som exempeltangerar om av samma grupper.

slutbetänkandekan års handikapputredning i sitt1989 Ettnämnas att
samhälle för alla SOU 1992:52 ansåg det utredningenatt av
framlagda förslaget till lag arbetslivets tillgänglighet förom
funktionshindrade direkt kunde de anställningsfrämjandeersätta
reglerna främj andelagen.i

för förekomstenkapitel analyserar vi och redogörI 7 av
dubbelreglering. drar där slutsatsen det för redan anställda äldreVi att

och med nedsatt arbetsförmåga, föreliggerpersoner personer
dubbelreglering bör få till följd främjandelagensattsom
anställningsfrämjande regler ändras till omfatta endast äldreatt
arbetssökande och arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga. Mot

förändringbakgrund denna ingripande föreslår vi deattav
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åtgärder förlag; laganställningsfrämjande reglerna inordnas i omen ny
samband med dennaarbetssökande.vissa Ifrämja anställningatt av

lag; laginordnasvarselreglema ibör, vi,förändring även en nyanser
Varsel vid driftsinslcränkning.om

lag med reglerbeträffar förslagetVad omom en ny
sammanfattningsviskananställningsfrämjande åtgärder nämnas

följande.
dvs.arbetsförmedlingstvångets.k.föreslår detVi utmönstras, attatt
föreslårinförs den lagen. Viibestämmelse intemotsvarandenågon nya

arbetsgivarenvitesföreläggamöjlighetinförsdet attvidare attatt en
ocharbetssökandeäldreanställningför främjaåtgärdervidta att av

meddelaMöjlighetenarbetsförmåga.med nedsattarbetssökande ettatt
stället förträda imånvitesföreläggande kan i visssådant anses
möjlighetarbetsförmedlingstvång. Dennaförordnamöjligheten att om

föreliggandedenvidarevid kommerförelägga vite ersättaattatt nu
möjlighetenAvsiktenmeddela anvisningar. attmöjligheten är attatt

förbättraderesulteraskall idels kunnaföreläggande vid vitemeddela
föreslagna lagenomfattas dende attmöjligheter för avpersoner som

funktion.fylla preventivskall kunnadelsanställning,erhålla en
meddelabefogenhetlänsarbetsnärrmdenendastföreslår attVi att ges

uppgifterhuvudsakligaArbetsmarlcnadsstyrelsenvitesförelägganden.
överklagandeefterdåkommerlagendenenligt attatt varanya

vitesföreläggandebeslutlänsarbetsnämndens attsamtöverpröva om
meddelaanledning däravmedochbranschöverläggningarhålla

därav.eller delarbranscherföranvisningar
förhuvudsakligadetkommerförslag ansvaretvåraGenom

tyngdpunktenoch ireglernaanställningsfrämjandedetillämpningen av
ligga påtidigaregradhögreiärendehanteringen änatt

Ärendehanteringen Vidareförenklad.torde blilänsarbetsnämnden.
roll.Arbetsmarknadsstyrelsensrenodlas

vitesföreläggandeärendenbeslut iArbetsmarknadsstyrelsens om
harDärigenomhos länsrätten.få överklagaslagenenligt denskall nya

frånbefria regeringenallmännadenefterkommit strävan attvi
förvaltningsärenden.

delenandradvs. denvarselreglema,beträffardärefterVad av
följbetänkandet, kan nämnas

internationellaförredogörelsekortinnehållerKapitel 8 en
l29/EEGdirektiv 75/rådetssåvitt gällerbl.a.åtaganden och EG-rätt, av
lagstiftningmedlemstaternastillnärnmingfebruari 1975den 17 avom
92/56/EEG.direktivrådetsändratuppsägningar,kollektiva genomom

vidarbetstagareskyddet förförbättringtilldirektiv syftarDetta aven
föreskrifter deoch innehållerarbetsbristuppsägning omp.g.a.

situationer.sådanaförhandling iochtill informationanställdas rätt
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Direktivet knyter därmed till två skilda regelsystem svenski rätt,an
dels bestämmelserna information och förhandling lageniom
1976:580 medbestämmande arbetslivet,i dels främjandelagensom
regler varsel till länsarbetsnämnd. Direktivet har också föranlettom
ändringar i båda dessa regelsystem.

kapitel lämnas redogörelse förI 9 de gällande varselreglemaen nu
tidigare överväganden och förslag beträffande dessa.samt

kapitel sammanfattningI 10 arbetsrättskommittés1992 årsges en av
enkätundersökning, såvitt varselreglerna. framgårAv attavser svaren
varselreglema i det hela fungerat väl.stora

Kapitel 11 innehåller överväganden och förslag beträffande lagen
varsel vid driftsinskränkning. Lagförslaget bygger delari påstoraom

främjandelagens regler varsel. de gällandeMerpartenom av nu
reglerna har efter endasti princip språklig flyttats till denöversyn över
föreslagna lagen. Främjandelagen, i relevanta delar, såledesär att se

direkt föregångare till den föreslagna lagen. Förarbetena tillsom en
främjandelagens varselregler kommer därmed fortsättningsvis,ävenatt
i relevanta delar, kunna tjäna till vägledning för de lagstadgade reglerna

varsel till länsarbetsnämnden. Enligt den föreslagna lagenom
föreligger skyldighet varsla endast vad gäller driftsinskränkningatt som

förkan medföra uppsägning; alltså inte driftsinskränkning kansom
medföra eller anställning begränsad till tidpermittering viss inteatt etc.
övergår i fortsatt anställning. Länsarbetsnärrmdens beslut att
vitesföreläggande arbetsgivare komplettera lämnat varsel medatten

uppgifter, föreslås fortsättningsvis kunna överklagas hosvissa även
Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i
överklagandeärenden föreslås kunna överklagas hos länsrätten, isom
stället för blirregeringen sista instans.

kommer därmed på den tredje och delen betänkandet.Vi in sista av
kapitel redovisar bl.a. de ekonomiska konsekvensernal 12 vi av
förslag.våra

författningskommentarerKapitel slutligen, innehåller våra till13,
föreslagnabl.a. de redovisade lagarna.ovan
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Författningsförslag

främjaföråtgärdertill lagFörslag attom

arbetssökandevissaanställning av

ändamålLagens

äldreanställningfrämjaändamåltillharlag att§l Denna av
arbetsfönnåga.med nedsattarbetssökandeocharbetssökande

Åtgärder anställningfrämjaför att

uppgifterlämnaSkyldighet att

länsarbetsnämndenuppmaningpåskyldigarbetsgivare att§ En är2 av
uppgiftlämna

avseende påmedsammansättningochstorlekarbetsstyrkansom
arbetsuppgifter,huvudsakligaochkönålder,arbetstagarnas

arbetsförmåganedsattmed samtarbetstagareantaletom
uppsägningar,arbetsstyrkan såsomförändringar iföreståendeom

föranledakanplatserledigaelleromplaceringarpermitteringar, som
anställning.

lärrmauppmaningefter attsigintearbetsgivaren rättarOm en
sinfullgöraarbetsgivarenföreläggalänsarbetsnärrmden attfåruppgift,

skyldighet.

överläggaSkyldighet att

länsarbetsnämndenmedöverläggaskyldigarbetsgivare attär3 § En
äldreanställningförordnarnämndendeneller avomsom
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arbetssökande eller arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga samt om
åtgärder för främja sådan anställning,att i syfte träffaatt en
överenskommelse.

Till överläggning skall, förutom arbetsgivaren, berörda
arbetstagarorganisationer kallas. Kallelsen arbetsgivaren kanav av
länsarbetsnämnden förenas med vite.

Föreläggande vidta åtgärderatt

4 § Om arbetsgivare inte följer överenskommelse träffatsen en som
enligt 3 § åtgärder för främja anställning äldre arbetssökandeattom av
eller arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga, eller sådanom en
överenskommelse inte kan träffas, får länsarbetsnämnden förelägga
arbetsgivaren vidta åtgärder för främja sådan anställning.att att

Branschöverläggningar

§ Arbetsmarknadsstyrelsen5 kan på framställan arbetsgivar- ellerav en
arbetstagarorganisation eller på initiativ överläggningareget ta upp
med organisationerna inom bransch eller del därav angåendeen
åtgärder för främja anställning äldreatt arbetssökande ellerav
arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga. Styrelsen kan på grundval

vad förekommit vid dessa överläggningar meddela anvisningarav som
sådana åtgärder för den bransch eller del däravom som

överläggningama har avsett.
Om arbetsgivare inte iakttar meddelade anvisningar, kanen

länsarbetsnämnden kalla arbetsgivaren berörda arbetsgivar- ochsamt
arbetstagarorganisationer till överläggningar enligt 3

Vite m.m.

Vitesföreläggande

6 § Ett föreläggande enligt 2 eller får4 § förenas med vite. Innan ett
föreläggande meddelas skall arbetsgivaren berörda arbetsgivar-samt
och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle sig.att yttra
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Överklagande

fårenligt 6 §vitesföreläggandebeslutLänsarbetsnämndens§7 om
Arbetsmarknadsstyrelsen.hosöverklagas

fårvitesföreläggandeärendebeslut iArbetsmarknadsstyrelsens8 § om
länsrätten.hosöverklagas

överklagas.får intebeslutLänsrättens

utdömande viteTalan avom

ellerlänsarbetsnämndenförsviteutdömandeTalan§9 avavom
hos länsrätten.Arbetsmarknadsstyrelsen

arbetstagarorganisationföreträderför denStällningen ensom

enligtfrågoriarbetstagarorganisationföreträderden§ För10 ensom
facklig1974:358lagenomfattasinteochlag omdenna avsom

10-14kap.6arbetsplatsenpå ägerställningförtroendemans
tillämpning.motsvarande1977:1160ölagenarbetsmilj

Tystnadsplikt

fårlagdennaenligtärendemedbefattningtagithar ett§ Den11 som
fåttdärvid hardenne vetavadutnyttjaellerröjaobehörigen ominte

driftsförhållanden.elleraffärs-ellerförhållandenpersonligaenskildas
bestämmelserna iställetitillämpasverksamhetallmännasdetI

myndighetuppgifterfråga1980:100. Isekretesslagen ensomom
förföreträdaretilllämnarlagförevarande enenligt en

vid någonellermyndighetenvidarbetstagarorganisation annan
sekretesslagen.kap. 9 §gäller 14myndighet

uppgiftoriktigförStraffansvar

uppgiftOriktig

§enligt 2uppgiftsskyldighetenfullgörandevid§ Den12 avsom
inteuppgift,oriktiglämnaroaktsamhetelleruppsåtligen somgrovav

år.högstfängelse iellertill böter ettdömsbetydelse,saknar
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Medgivande till åtal

13 Allmänt§ föråtal brott i 12 får§ väckas endast eftersom avses
medgivande Arbetsmarknadsstyrelsen.av

Undantag från de anställningsfrämjande reglerna, m.m.

14 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva undantag från 2-4 samt
meddela föreskrifter för tillämpningennärmare dessa bestämmelser.av

lagDenna träder i kraft den juli1 1999, då lagen 1974:13 vissaom
anställningsfrämjande åtgärder upphör gälla.att
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Förslag till lag ändring i lagen 1976: 157om om

skyldighet för arbetsgivare anmäla ledig platsatt

till offentligaden arbetsförmedlingen

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

3§
Anmälningsskyldighet enligt Anmälningsskyldighet2 § enligt 2 §
föreligger för arbetsgivare föreligger för arbetsgivare

besätta den lediga besätta den ledigaatt attsom avser som avser
platsen med platsen med

arbetstagare redan arbetstagare redanär ärsom som
hosanställd arbetsgivaren, anställd hos arbetsgivaren,
arbetstagare arbetstagareär ärsom som

medlem arbetsgivarens medlem arbetsgivarensav av
familj, familj,

arbetstagare skall arbetstagare skallsom som
arbeta i arbetsgivarens hushåll, arbeta i arbetsgivarens hushåll,

arbetstagare skall ha arbetstagare skall hasom som
företagsledande eller därmed företagsledande eller därmed
jämförlig ställning, jämförlig ställning,

arbetstagare enligt lag arbetstagare enligt lagsom som
eller författning eller eller författning ellerannan annan
kollektivavtal har företrädesrätt kollektivavtal företrädesrätthar
till anställningen, till anställningen,

arbetstagare till anställning arbetstagare till anställning
förutsätter politisk, förutsätterviss viss politisk,som som

religiös eller ideell religiös eller ideellannan annan
inställning, inställning,

arbetstagare till anställning arbetstagare till anställning
tillsätts tillsättssom genom som genom

valförfarande. valförfarande.
Anmälningsskyldighet Anmälningsskyldighet

föreligger heller, den föreligger heller, denom om
lediga platsen enligt lediga platsen enligt
överenskommelse mellan överenskommelse mellan
arbetsgivaren, berörd arbetsgivaren, berörd
arbetstagarorganisation och arbetstagarorganisation och



SOU 1998: 107Föifattningsförslag18

skallskall arbetsförmedlingenarbetsförmedlingen
förbehållas arbetstagarearbetstagareförbehållas somsom

lagen 1998:0001974:13 i §lagen 3i 8 § avses omomavses
för främjaanställningsfrämjande åtgärdervissa att

anställning vissaåtgärder. av
efter arbetssökande.eller,Regeringen

eftereller,bestämmande, Regeringenregeringens
bestämmande,får, regeringensarbetsmarknadsstyrelsen om

arbetsmarknadsstyrelsen får,föreligger, försärskilda skäl om
föreligger, försärskilda skälföreskrivayrkesområdevisst

yrkesområde föreskrivafrånundantag visstytterligare
frånundantagytterligareanmälningsskyldigheten.

anmälningsskyldigheten.

kraft den juli 1999.lag träder i 1Denna
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Förslag till lag varsel Vid driftsinskränkningom

föreskrivsHärigenom följande

Varsel driftsinskränkningom

Varselskyldighet

genomföra driftsinskränlmingarbetsgivare1 § En attsom avser en som
medföra skall den tid skriftligenkan uppsägning inom i 2 §som anges

driftsinskränkningen genomförs,varsla länsarbetsnämnden i det län där
berörs inskränkningen. gäller ocksåminst fem arbetstagare Dettaavom

driftsinskränkningen under period dagar kan föranittio antasom en av
med sig antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst tjugo.att

Varseltider

medföraVarsel sådan driftsinskränkning kan uppsägning§2 om som
skall lämnas

före driftsinskränkningen, högsttvå månader 25minst om
arbetstagare berörs uppsägning,av

före driftsinskränkningen, flerfyra månader 25minst än menom
berörs uppsägning,högst 100 arbetstagare av

månader före driftsinskränkningen, fler 100minst änomsex
arbetstagare berörs uppsägning.av

har kunnat förutse de omständigheter§ arbetsgivaren inte3 Om som
skallberor så lång tid förväg i 2driftsinskränkningen på i som anges

möjligt. Varsel får dock aldrigvarsel stället lämnas såi snart som
månad före driftsinskränkningen.lämnas änsenare en

1 tillnärnming medlemstaternasrådets direktiv den februari 1975jfr 17 om avav
kollektiva uppsägningar EGT 048, 22.02.1975, 29lagstiftning L s.om nr

rådets375LO129, ändratSpecialutgåva Område Volym 185, Celex5 1 s. genom
Specialutgåva Område22.08.1992, 5direktiv 92/56/EEG EGT L 245 3nr s.,

392L0056.Volym Celex5 162,s.



Författningsförslag SOU 1998: 10720

Innehållet varseli ett

skalldriftsinskränkning kan medföra uppsägningvarsel4 § Ett somom
ochde planerade uppsägningamainformationinnehålla all relevant om

uppgiftsärskilt innehålla om
planerade uppsägningama,skälen till de

uppsagda och vilka kategorierbliantalet arbetstagare som avses
de tillhör,

vilka kategoriernormalt sysselsätts ocharbetstagareantalet som
ochde tillhör,

genomförasavsedddriftsinskränkningentidpunkt dåden är att
avseddaunder vilken uppsägningamaoch den tidsperiod är att

verkställas.
månad föremöjligt, dockSå senastsnart ensom

varsletskriftligen kompletteraskall arbetsgivarendriftsinskränkningen,
med

berörs uppsägning,vilka arbetstagareuppgifter som avom
införförhandlingardeinformationrelevant somom

1976:580lagenförts enligt ll §haruppsägningama om
bestämmelser ienligt motsvarandearbetslivet ellermedbestämmande i

kollektivavtal, och
lämnats tillharskriftliga underrättelsedenkopia somaven

1976:580lagenandra stycketenligt 15 §motparten om
arbetslivet.medbestämmande i

varseltillAlternativ

länsarbetsnämndenvarslastället förfår iarbetsgivare§ En5 att om en
har begärtarbetsgivarennämndenunderrättadriftsinskränkning attom

1976:580lagenförhandling enligt ll §begäraeller att omavser
bestämmelser imotsvarandearbetslivet ellermedbestämmande i

medförverksamhetförändring sinsådankollektivavtal somavom en
skall fåarbetsgivarendriftsinskränkning. Förmedföraeller kan atten

varsla krävsstället förförfara detta ipå attsätt
skriftlig,underrättelsen äratt

i 2-3tidpunkt för varselvid denden lämnas senastatt angessom
isamt .

uppgiftersådanadå också lämnararbetsgivaren senastatt avsessom
stycket.förstai 4 §
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Tystnadsplikt

fårbefattning med ärende enligt denna laghar tagit§6 Den ettsom
eller vad denne därvid har fåttobehörigen röja utnyttjainte veta om

förhållanden eller affärs- eller driftsförhållanden.enskildas personliga
bestämmelsernaverksamhet tillämpas i stället idet allmännasI

uppgifter myndighet1980:100. frågasekretesslagen I som enom
företrädare förlämnar tillenligt förevarande lag enen

eller vid någonvid myndighetenarbetstagarorganisation annan
gäller kap. § sekretesslagen.myndighet 14 9

Varselavgift

varselavgiftför åläggandeFörutsättningar av

oaktsamhetuppsåtligen ellerarbetsgivare,§ En7 av grovsom
enligt vad föreskrivsdriftsinskränlmingunderlåter varslaatt somom en

varseltill Underlåtsvarselavgiftlag, kan åläggasi denna staten.att utge
ställetskall varselavgift iarbetsgivaren i konkurs,under tid då är utges

konkursboet.den företräderav som
varselpåbörjad veckafastställs för varjeVarselavgiften som

kronor för varjeoch högst 500bestäms till lägst 100försummats samt
driftsinskränkningen.berörsarbetstagare som av

tillVarselavgiften bestämmassärskilda skäl, kanOm det föreligger
medges.sådan avgift kan ocksåbefrielse frånlägre belopp. Fullständig

varselavgiftTalan åläggande avom

domstol talanallmän påVarselavgift åläggs8 § avav
eftertalan skall väckas inom årArbetsmarknadsstyrelsen. Sådan ett

sker, talan förlorad.detta intedriftsinskränkningen. Om är

Vite m.m.

Vitesföreläggande

arbetsgivarefår vid föreläggaLänsarbetsnämnden vite9 § atten
enligt andra stycket.fullgöra sina skyldigheter 4 §
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Överklagande

Länsarbetsnärnndens beslut vitesföreläggande enligt10 § får9 §om
överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärende vitesföreläggandell § om
får överklagas hos länsrätten.

beslut får inte överklagas.Länsrättens

alan utdömandeT viteom av

förs länsarbetsnämnden ellerTalan utdömande vite12 § av avom
Arbetsmarknadsstyrelsen hos länsrätten.

Straffansvar för oriktig uppgift

Oriktig uppgift

varsel enligt denna lag eller underrättelse13 § i i iDen avsessom som
oaktsamhet lämnar uppgift,uppsåtligen eller oriktig5 § grov somav

döms till eller fängelse år.inte saknar betydelse, böter i högst ett

Medgivande åtaltill

efterfår väckas endastAllmänt åtal för brott i 13 §14 § som avses
Arbetsmarknadsstyrelsen.medgivande av

frånUndantag varselreglerna, m.m.

efter bemyndigande,eller, regeringens15 § Regeringen
Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva undantag från 1-5 samt

bestämmelser.meddela föreskrifter för tillämpningen dessanärmare av
får innebära mindreSådana undantag eller föreskrifter dock inte att

tillämpas för arbetstagarna följerförmånliga regler skall än avsom
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rådets direktiv 75/ 129/EEG den februari ändrat17 1975,av genom
rådets direktiv 92/5 6/EEG.

kraft den juli då lagen 1974:13lag träder i 1 1999, vissaDenna om
anställningsfrämj ande åtgärder upphör gällaatt
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1976:580Förslag till lag ändring i lagen omom

medbestämmande arbetsliveti

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

15§
skyldigskyldig EnEn ärär att part attpart somsom

själv ellereller förhandla skallförhandla skall själv genomgenom
inställa sig vidinställa vid ombudombud sig

förhandlingssammanträde och,förhandlingssammanträde och,
framläggalägga fram det behövs,det behövs, ettett omom

förslag till lösningförslag till lösning motiveratmotiverat avav
förhandlingenden frågaförhandlingenden fråga somsom

kankan ParternaParterna gemensamtgemensamt avser.avser.
form förform för välja någonvälja någon annanannan

förhandling sammanträde.sammanträde.förhandling änän
skallarbetsgivare iskall Enarbetsgivare iEn

införförhandlinginför samband medförhandlingsamband med
grunduppsägning pågrund beslutuppsägning påbeslut omom

tidarbetsbrist i godgod tidarbetsbrist i avav
skriftligen underrättaskriftligen underrätta motpartenmotparten
omom

planeradeskälen till deplaneradeskälen till de
uppsägningarna,uppsägningarna,

antalet arbetstagareantalet arbetstagare somsom
vilkauppsagda ochvilka bliuppsagda ochbli avsesavses

de tillhör,kategorierde tillhör,kategorier
arbetstagareantaletarbetstagareantalet somsom

vilkaochnormalt sysselsättssysselsätts och vilkanormalt
de tillhör,kategorierde tillhör,kategorier

vilkentidsperiod undervilken dentidsperiod underden
avseddaavsedda uppsägningarnauppsägningarna är attär att

ochverkställas,verkställas, och
förberäkningsmetodenförberäkningsmetoden

eventuella ersättningareventuella ersättningar utöverutöver
lag ellervad följerföljer lag ellervad avsomavsom

vidkollektivavtal uppsägning.kollektivavtal vid uppsägning.
skall ocksåArbetsgivarenskall ocksåArbetsgivaren
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de lämna kopia dekopialämna motpartenmotparten avav enen
tilltill varsel har lämnatshar lämnatsvarsel somsom

länsarbetsnämnden enligt 4 §länsarbetsnämnden enligt 2 §a
andra styckena lagenstyckena lagen första ochförsta och andra

varsel vid1998:0001974:13 vissa omom
driftsinskränkning.anställningsfrämjande åtgärder.

juliträder kraft den 1999.lag i 1Denna
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utgångspunkter för arbetetNågral

ochhaft uppdrag analyserakommittédirektiven ihar enligtVi taatt
främjandelagenanställningsfrämjande reglerna iställning till deom
omarbetat skickde behövs till viss del iellerhelt kan lagenutgå omur

konsekvenslagstiftningen.på förändringar i Somoch lämna förslag en
direktiven, kommanämnda del kan vi, det ivårt arbete i sägs attav

varsellag.förslag tillbehöva utarbeta separatett en
föreliggerdethar haft beakta på visstVid analysen vi sättatt att

behandlas 7.1-7.2.dubbelreglering. dubbelreglering i avsnittDenna
delen beträffande deframgår dessa avsnitt kan vårt uppdrag iSom av

undersökaanställningsfrämjande skallreglerna innebära visägas att
krav påtill omfattning det kan ställasoch ställning vilkenita samma

beträffande anpassningsverksamhet för redanarbetsgivaren etc.
stöd med stödmed arbetsmiljölagenanställda främst som av enav

kravfrämjandelagen. den det kan ställasI måntillämpning sammaav
behållafinns skälkan ifrågasättas det ändåarbetsgivaren, detpå attom

förändrat skick; ianställningsfrämjande oförändrat ellerreglerna; ide
haftdenna har alltsåeller i lag. Utifrån analys vilag atten nysamma

förförslag förändringar, i princip inompålämna ramen
främj område.

föreslå åtgärder syftesåledes inte haft utreda och iharVi attatt
isysselsättningsmöjlighetema för äldreförbättraallmänt personer

båda dessaarbetsförmåga. Attmed nedsattarbetsför ålder och personer
arbetsmarknaden känt.särskilt på ärär utsattagrupper

skall kunnadessaArbetsmarknadspolitiken går på bl.a. attut grupper
utanfördock alltsåförvärvsarbete. liggermöjlighet till Det ramenges

avseendet.med förslag detuppdrag komma iför vårt att
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2 Internationella åtaganden och
Europeiska unionen

Inledningl

I detta avsnitt lämnas redogörelse för internationella åtaganden ochen
olikaEG-rätt i avseenden berör frågan anställningsfrämjandesom om

åtgärder för äldre och med nedsatt arbetsfönnåga;personer personer ur
både vidare och perspektiv. Frågan främjande påsnävareett ett om av
arbetsmarknaden äldre ochutsatta t.ex.grupper, som personer
arbetshandikappade/funktionshindrade frågantangerarpersoner, om
diskriminering Framställningen bör läsas motav samma grupper.
bakgrund det sagda.av ovan

Internationella2.2 åtaganden

2.2.1 standardreglerFN:s

har underSverige många år haft aktiv roll deti internationellaen
Årsamarbetet för funktionshindrade. 1989 initierade regeringen ett

arbete inom Förenta Nationerna FN i syfte få till ståndatt
internationella regler funktionshindrades till full delaktighet ochrättom
jämlikhet. Detta ledde fram till beslut inom FN utarbetaett attom
standardregler grundläggande rättigheter för medom personer
funktionshinder. decemberI 1993 generalförsamlingFN:santog ett
sådant förslag. reglerna,I avsedda normbildande ochär attsom vara

grund för moraliska och politiska beslut medlemsstaterna,utgöra i
tydliga principiella ståndpunkter det gäller rättigheter,näranges

möjligheter och Reglerna anvisar konkreta förslag till huransvar. en
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funktionsnedsättningar ochför medundanröja hinderkanstat personer
samhälle kan skapas.för hur tillgängligtett

innehållet reglerna ochöverensstämmelse mellan ifinns klarDet en
del det därförhandikappolitiken. Sverigesför den svenska Förmålet är

det pågåendestandardregler utgångspunkt ihanaturligt FN:satt som
åligger detarbetet. Sverigehandikappolitiska I

tillämpningen dessaövervakaHandikappombudsmannen att av
standardregler.

området arbete intelagar och regler inomStandardreglema attanger
heller skallfunktionsnedsättningar.med Intefår diskriminera personer

medanställningartillåtas hindraoch reglerlagar personerav
utarbeta handlingsprogram. Avbörfunktionsnedsättningar. Staterna

arbetsplatsernaskall vidtas sååtgärderbör det framgådessa attatt
olikaför medblir tillgängligaoch så deutformas att personeranpassas

framgå stöd skallVidare bör detfunktionsnedsättningar.slag att gesav
och utrustninghjälpmedel, verktygteknik utnyttjasså samtatt ny
hjälpmedel ochskall till sådanatillverkas. Staternautvecklas och attse

människor medförtillgängligautrustningar görs
behålla arbete.erhålla ellerså dessa kanfunktionsnedsättningar, ettatt

arbetsgivare skapaegenskapbör iStaterna gynnsammaav
funktionsnedsättningar.medför anställningförutsättningar personerav

arbetsmiljö skapas.bättreverka förbör dessutomStaterna att en
medoch sjukdomarskadorförhindrasDärigenom att

arbetsmiljöuppkommer. bättreföljd Enfunktionsnedsättningar görsom
rehabiliteras.kanfått arbetsskador lättarearbetstagareockså att som

arbetsmarknadenssamarbeta medocksåStaterna parterattuppmanas
befordringspolitikochrättvis rekryterings-för samtatt trygga en

och lönestrukturer.anställningsvillkorrättvisa

sociala stadgaEuroparådets2.2.2

påbörjades år 1954ministerkommittéEuroparådetsPå initiativ av
till denstadga komplementeuropeisk socialutarbetandet somav en

mänskligaför deangående skyddeuropeiska konventionen
Europakonventionen.grundläggande frihetemaoch derättigheterna

ratificeradesundertecknade år 1961 ochöppnades förStadgan av
ratifikation.undantogs dock frånförpliktelserdärpå. VissaSverige året

kraftStadgan trädde i år 1965.
rad principerinnehåller stadganförsta delI somenen

bl.a.efter förverkliga.skall Detkonventionsstatema sträva attatt anges
fritt valtförtjäna uppehälle imöjlighet sittoch skall ha ettattvar en

tillarbetsvillkortill skäligaalla arbetstagarearbete, samtäger rättatt
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och sunda arbetsförhållanden. andra delItrygga en anges
konventionsstatemas förpliktelser med avseende på olika rättigheter.
Till de artiklar har förbunditSverige sig hör artikel vilken15,som
återfinns i andra delen. artikelnI för fysiskt elleratt att tryggaanges
psykiskt handikappade till yrkesutbildning, rehabiliteringrättpersoners

socialoch återanpassning förbinder de fördragsslutandesig parterna att
vidta erforderliga åtgärder dels för bereda de handikappadeatt
möjlighet till yrkesutbildning, dels för placera handikappade iatt
arbetslivet. Sverige regelbundet tillämpningenrapporterar om av
stadgan. Europarådets granskningsorgan avseende sociala stadgan har

riktat anmärkninginte någon Sverige beträffande tillämpningenmot av
artikel 15.

sociala stadgan har omarbetatsDen och fr.o.m. år föreligger1996
den reviderade sociala stadgan. har undertecknats denDen Sverigeav

den dag den öppnades för3 maj 1996, undertecknande. denI
reviderade versionen har artikel omarbetats15 och ändrats på så sätt att
den längre endast behandlar yrkesmässiginte rehabilitering ävenutan
funktionshindrades till oberoende, social integrering och deltaganderätt

samhällslivet allmänhet. Arbetsmarknadsdepartementeti i har med
anledning den reviderade versionen utarbetat promemorianav
Europarådets sociala stadga Ds 1997:65. 1997/98:82I propositionen

Europarådets sociala stadga föreslås riksdagen godkänner denattom
reviderade stadgan, däribland den artikel Förslaget har15.nya
godkänts bet. 1997/98:AU12,riksdagen rskr. 1997/98:187.av

ILO-konventioner2.2.3

Internationella arbetsorganisationen International Labour Organization
tillkom1LO år 1919 Nationemasinomett autonomtsom organ

förbund. Efter andra världskriget knöts till nybildadeILO Förenta
Enligt frånnationerna FN. avtal december har ställning1946 ILOett

fackorgan. Sverige blev medlem i inträdetFN:s ILO iettsom av genom
förbundNationemas år 1920.
ratificerade konventionSverige år 1984 ILO:s 159nr om

yrkesinriktaa rehabilitering och arbete personer med handikapp.
Konventionens första del innehåller olika definitioner angivandesamt

konventionens tillämpningsområde. Uttrycket person medav
handikapp" definieras utsikter erhålla, behållaattsom en person vars

bli befordradoch i lämpligt arbete väsentligt begränsade till följdär av
vederbörlig ordning konstateradi fysisk eller psykisk skada. Varjeen

medlemsstat skall mål för den yrkesinriktade rehabiliteringensätta som
det förmöjligt med handikapp erhålla, behållagöraatt atten person

18-51352
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andra del ställerbefordrad lämpligt arbete. Konventionensoch bli i upp
yrkesinriktad rehabiliteringför ochrad principeren

avseende med handikapp.sysselsättningspolitik personer
del föreskriver åtgärder på det nationella planetKonventionens tredje

fönnedlingsservice föryrkesinriktad rehabilitering ochför utvecklaatt
vidtas förBland skall åtgärdermed handikapp. attannatpersoner

yrkesinriktad rehabilitering ochinrättande och utvecklingfrämja av
landsbygdenför med handikapp påarbetsfönnedlingsservice personer

och glesbygder.i
rekommendationen 168konventionen ILOSamtidigt med antog nr

arbete med handikapprehabilitering och personeryrkesinriktadom
hur meddetaljerade anvisningarinnehåller om personersom

skall kunnaåtgärder på olika områdenfunktionshinder genom
samhället övrigt.arbetslivet och iintegreras i

mänskliga rättighetergrundläggandeTill instrumentILO:s om
frågaangående diskrimineringkonventionen 111räknas i omnr

hörTill konventionenoch yrkesutövning.anställning
frågaangående diskrimineringrekommendationen 111 i omnr

ratificerades Sverigeyrkesutövning. Konventionenanställning och av
och tillämpaförbundit utformahar Sverige sigår 1962. Härigenom att
efter landetsmetoder, anpassadeavseddnationell politik, att genomen

med avseende påfrämja likställdhetoch praxis,förhållanden
yrkesutövninganställning och ioch behandling i frågamöjligheter om

hänseende.nämndadiskriminering i Isyfte avskaffa varjeatt
artikel varjedefinieras diskriminering i 1.l.a.konventionen som

hudfárg,grund kön,eller företräde pååtskillnad, uteslutning av ras,
eller socialtnationell härstamninguppfattning,religion, politisk

möjligheterlikställdhet med avseende åhar till följd, attsomursprung
anställning eller yrkesutövning omintetgörsfrågaeller behandling i om

diskrimineringomfattar alltså inteKonventioneneller beskäres". av
funktionshindrade eller äldre.

ochtillämpningen konventionen lllöversiktligEn rapport nrom av
oberoendeutarbetad ILO:srekommendationen lll, avnr

arbetskonferensen under årInternationellaexpertkommitté, förelades
Equality EmploymentPart 4B inkonferensdokument III1996, Report

utvecklingfann expertkommitténand Occupation. I attrapporten en
andra demedlemsländer på såskett i många sätt även änatt

inkluderats i deni konventionendiskrimineringsgninder som anges
väckte den bakgrundenExpertkommitténnationella lagstiftningen. mot

tilläggsprotokoll tillförtiden ifrågan inte att ettmogennu varom
dislcrimineringsgrunder de sjuinkludera andrakonventionen lll ännr

artikelräknas i 1.l.a.uppsom
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oberoendeILO:s expertkommitté har vad gäller tillämpningenäven
konventionen och rekommendationen159 lämnat168av nr nr en

förelades Internationella arbetskonferensenDenna under årrapport.
1998, konferensdokument III Part 1B VocationalReport
Rehabilitation and Employment of Disabled Persons.

Vad särskilt gäller äldre kan frågai ILO-personer om
konventionema följ ande.nämnasetc.

äldreFrågan arbetstagare till första diskussion vidtogsom upp en
arbetskonferensen år 1979. Behandlingen ledde efter ytterligare
överväganden vid konferens till1980 års rekommendation 162att nr

äldre arbetstagare enhälligt Förslag från arbetsgruppenantogs. attom
konvention i avvisades.även ämnetanta en

nämnda rekommendations del Allmänna bestämmelser,I anges
bl.a. punkt 1.1 den gäller för alla arbetstagare kan mötaatt som
svårigheter fråga anställning och yrkesutövning åldrande.i om p.g.a.

Äldreuttalas vidare följande punkt 2. arbetstagaresDet
sysselsättningsproblem bör behandlas för allsidiginom ochramen en
väl balanserad för full sysselsättning och företagsnivåstrategi på av en
allsidig och väl balanserad socialpolitik under vederbörligt
hänsynstagande till alla befolkningsgrupper varigenom det säkerställs

sysselsättningsproblemen fråninte övervältras tillatt en grupp en
rekommendationens delI II, Lika möjligheter och behandling,annan.

följandebl.a. punkt 3. Varje medlemsstat bör förinomanges ramen
nationell politik syftar till lika möjligheter och behandling försomen

arbetstagare, deras ålder, för hithörandeinomoavsett samt ramen
lagstiftning och praxis vidta åtgärder för hindra diskriminering iatt att

anställningfråga och yrkesutövning då det gäller äldre arbetstagare.om
bl.a. följande punktVidare gäller 4 c. Varje medlemsstat bör, med

anpassade efter nationella förhållandenmetoder och praxis, införa
lagstiftning och/eller främja ägnade säkerställaär attprogram som
godtagande genomförande den politik punktoch iav som avses

ÄldreSlutligen kan bl.a. följande b och c. arbetstagare5 i 5nämnas
bör diskriminering ålder åtnjuta jämlikhet med andrautan p.g.a.
arbetstagare fråga möjlighet behandling,i och särskilt då det gällerom

själva anställningvälja och trygghet anställningen. Enligtit.ex. att
punkt bör varje medlemsstat, med metoder anpassade efter nationella7
förhållanden och a möjlighet säkerställa tillämpningenpraxis, i mån av

den politik alla verksamhetsområdeni punkt 3 inomav som avses ovan
eller offentligstår under ledning kontroll myndighet; bsom av en

främja tillämpningen denna politik inom alla övrigaav
verksamhetsområden i samverkan med arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer och andra berörda organ.
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bl.a. det påSkydd, finns uppmaningardel III,I attom
möjligt föråtgärder för detarbetsmiljöområdet bör utformas göraatt

yrkesverksamma underfortsättaarbetstagareäldre att vara
förhållanden.tillfredsställande

fattadebeslut1981/822166 med anledningpropositionenGenom av
dess sextiosjätte ocharbetskonferensen vidinternationellaav

tillfälle sigriksdagensextiosjunde överatt yttramöten, gavsm.m.,
propositionenäldre arbetstagare. IILO-rekommendationen om

ILO-kommittén,hade behandlatsrekommendationenanfördes att av
Socialstyrelsen,frånyttrandeninhämtatsini tursom

SÖ,SkolöverstyrelsenRfv,Riksförsäkringsverket
ASS,ArbetarskyddsstyrelsenAMS,Arbetsmarknadsstyrelsen

Kommunförbundet,SvenskaSAF,ArbetsgivarföreningenSvenska
LO,SverigeiLandsorganisationenLandstingsförbundet,

och SverigesTCOCentralorganisationTjänstemännens
kommittébehandlingenSFRF. EfterRiksförbundFolkpensionärers

PRO. KommitténRiksorganisationPensionäremasyttrade sig även a
debedömning ieniga i sinkonstaterade remissinstansema attatt var

svenskifanns inskrivnaredanreglerna iintagnainstrumentet stort sett
avtal.och gällandelagstiftning

tillämpningenhänvisade, såvittFlera remissinstanser avavser
instrumentfrämjandelagendel tillII, attrekommendationens ettsom

ILO-rekommendationen.medeftersträvasjämställdhetdenuppnå som
fåttlagstiftningen inteemellertidansågoch SFRFTCOLO, att

rekommendationenoch villetillämpningpraktisktillräcklig som ense
denanvända iuppmaningochexistenspåminnelse dess attenom
stå ifann dettadenILO-kommitténpraktiken. attuppgav

punktrekommendationensöverensstämmelse med
erinradedelrekommendationens IIIgäller tillämpningenVad av

1977:1160arbetsmiljölagenregler ivissaASS somom
bestämmelser.lagens övrigatillämpningengrundläggande vid av

tillförarbetenaochreglerna i kap. 1 §styrelsen på 2pekadeSärskilt
ocharbetsmiljönvid utformningenframgårdessa, att avmanvarav

enskilde arbetstagarenstill denskall hänsynarbetsförhållanden t.ex.ta
dockarbetsmiljölagstiftningen intesvenskaframhölls denålder. Det att

eller någonarbetstagare,enbart äldreföreskrifterinnehåller avsersom
det, i ställetvaritTanken hararbetstagare.utpekad attavgruppannan

bedömningindividuellkrav påställassärlagstiftning, börför aven
arbeteneftersträvassamtidigt detförutsättningar,arbetstagarnas attsom ldelalltdeutformas såarbetsplatser störreoch att avenpassar

Iarbetsmiljöpolitikensbl.a. det,framhöllLOpopulationen. trotsatt
förför särskilda insatserfinnas motivkangenerella inriktning, att

och förutsättningar.äldres behovarbetsförhållandena till deanpassa
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2.3 Europeiska unionen

Ministerrådet utfärdade julii 1986 rekommendation "Councilen
Recommendation 86/3 of 24th79/EEC July I 986 the Employment ofon

Community.Disabled people the denna rekommenderasIin
medlemsstaterna vidta åtgärder för främja jämlika möjligheter föratt att

med funktionshinder till arbete, yrkesutbildning ochpersoner
rehabilitering. bilaga till rekommendationenI riktlinjer fören anges

konkreta föråtgärder främja funktionshindradeattmer personers
möjligheter till arbete och yrkesutbildning.

december utfärdadeI 1996 Europeiska råd ochunionens
företrädarna för medlemsstaternas regeringar resolution 97/C 12/01en

funktionshinder3.lika möjligheter för människor med dennaIom
medlemsstaterna undanröja hinder så det blir möjligtatt attuppmanas

för människor funktionshinder fullomed till delta i samhällslivetatt
fostra den allmännaoch opinionen så den blir mottaglig för denatt att

förmåga med funktionshindermänniskor besitter och för strategiersom
grundar sig på lika möjligheter. Resolutionen vidaresom uppmanar

kommissionen lämpligtså och i enlighet med fördragetsnär äratt
bestämmelser hänsyn till de principer i resolutionenta närsom anges
kommissionen lägger fram förslag till lagstiftning, ellerprogram
initiativ på gemenskapsnivå.

1996 inleddes inom regeringskonferens med syfteI EU attmars en
grundfördrag. Konferensen avslutades denEU:s 17 juni 1997 iöverse

regeringschefemaAmsterdam då och kom överensstats- ett nyttom
fördrag. Fördraget undertecknades oktober hari 1997. I Sverige
riksdagen Amsterdamfördragetgodkänt med bl.a. materiella ändringar i
de grundläggande fördragen se 1997/98:58, bet. 1997/98:UUl3,prop.
rksr. 1997/98:197.

Till fördraget upprättandet Europeiska gemenskapen, EG-om av
fördraget, fogas artikel; 6 Rådet artikelnen ny a ges genom
möjlighet vidta lämpliga åtgärder för bekämpa diskrimineringatt att

funktionshinder och ålder. beslut skall fattassådant enhälligtEttp.g.a.
på förslag kommissionen och efter Europaparlamentets yttrande.av

artikeln bör uppfattas principiellt avståndstagande frånDen ettnya som
diskriminering bland funktionshinder och ålder. Någotannatp.g.a.
direkt förbud diskriminering äldre eller funktionshindrademot av

2EGT 225, 12.08.1986, 43, CelexL 386X0379nr s.
3EGT C 12/1, 13.01.1997, Celex 397YO0120ls.nr
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emellertid kommissionen möjlighetdock Artikelnföreligger inte. ger
motverka diskriminering.olika till sådanframtiden initiativi attatt ta
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Främj andelagens3

anställningsfrämj ande regler i ett

sammanhangstörre

Inledning3.1

reglerFrämjandelagens anställningsfrämjande åtgärder 7-13 §§om
bygger på tanken arbetsmarknadsmyndighetema vid överläggningaratt
med arbetsgivare och berörda organisationer skall diskutera Vilka
åtgärder kan behöva vidtas i syfte skapa bättre möjligheter förattsom
äldre och med nedsatt arbetsförmåga behålla ellerattpersoner personer
erhålla anställning denpå arbetsmarknaden. lösningarOm iöppna
samförstånd kan såvälinte kan nås Arbetsmarknadsstyrelsen som
länsarbetsnämnden utfärda anvisningar åtgärder bör vidtas.om som
Överläggningama och syftaanvisningarna kan till anpassningt.ex. att
skall arbetsmiljön blirske så det möjligt för viss ellerattav personen

behålla eller erhålla anställning.vissa Om arbetsgivareattpersoner en
inte följer de anvisningar meddelats kan Arbetsmarknadsstyrelsensom

förordnaåtgärd arbetsgivaren inte får anställa andrayttersta attsom
offentligaarbetstagare dem den arbetsförmedlingen har anvisatän som

eller godtagit. Arbetsmarknadsstyrelsen kan, Överläggningamautöver
med enskilda arbetsgivare, på begäran arbetsgivar- elleräven av-
arbetstagarorganisation eller på initiativ- överläggningartaeget upp
med organisationerna inom bransch eller del därav angåendeen
åtgärder för främja anställning äldre arbetstagare elleratt av
arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga meddela foranvisningarsamt
branschen eller del denna.en av

Vi har tidigare redogjort för vi skall analysgöraatt en av
förekommande dubbelreglering och det därvid har betydelse vilkaatt
regler främst arbetsmiljölagen, finns beträffandeisom,
arbetsanpassning utförlig redogörelse detta avseende lämnasi iEnetc.
avsnitt 7.1.
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översiktligtredovisar nedan, bakgrundsmaterial, deVi som
bestämmelser arbetsmiljölagen m.fl. författningar innehålleri etc. som

betydelseföreskrifter beträffande arbetsanpassning och förärsom av
Dessförinnan redogör dock översiktligt för dels olikavårt uppdrag. vi
betydelse för den fortsatta framställningen, delsbegrepp av

olika lagstiftningar. behandlar iförhållandet mellan Vi avsnittäven ett
skyldigheter, förarbetsgivarens rättigheter och i någon månatt ge en

sammanhang.bild främj andelagen i störreettav

respektivefunktionshindradl Begreppen
arbetshandikappad

förekommer diverse olikalitteratur, lagstiftningarbetsrättsligI m.m.
arbetshandikappadfunktionshindrad respektivebegrepp, såsom

arbetsförmåga. hararbetstagare med nedsatt Begreppenvari inbegrips
dels olika sammanhang.innebörd, dels sinsemellan, iolika

arbetshandikappadeför deallmänt talas situationendetNär t.ex. om
självklart vilka individers ellerdet långtifråni arbetslivet, är gruppers

begreppet "arbetstagarefrämjandelagen användsIsituation avses.som
med såvälbegreppet åsyftasarbetsförmåga. Medmed nedsatt personer

likasåfunktionsnedsättningar,intellektuellafysiska, psykiska som
omständigheterblivit nedsattarbetsförmåga avp.g.a.varspersoner

för denarbetshandikappadIblandsocial tennennatur. gruppreserveras
arbetshandikappade hosregistrerade justmänniskor är somsomav

villkor förvilket ofta vissaarbetsmarknadsmyndighetema, är ett att
fråga. Medstödåtgärder skall kunna komma iarbetsmarknadspolitiska

sammanhang arbetstagare ellersistnämndaarbetshandikappade iavses
ellerfysiska, psykiska, begåvningsmässigaarbetssökande avsom

därför behövernedsatt arbetsförmåga ochsocialmedicinska skäl har en
arbete.erhålla eller behållasärskilt stöd för ettatt

arbetslivetFörbud diskriminering idelbetänkandei vårtDet mot av
framlagda förslaget till1997:176med funktionshinder SOUpersoner

diskrimineringsgrundenfråndiskrimineringslag utgår
2 §. Medföljande definition begreppetfunktionshinder, med av

skada eller sjukdommedfödda eller till följdfunktionshinder avavses
begränsningarpsykiska eller begåvningsmässigaförvärvade fysiska, av

har i propositionenfunktionsförrnåga. Regeringenindividsen
funktionshindret skalltillagtförslaget till lagtext1997/98: 179 i att vara

funktionshinder omfattas.förväntadevaraktigt och att även
främjandelagen byggerarbetshandikapp-begrepprelativaDet som

innebärasamtidigt behöverfunktionshinder intepå innebär ettatt ett
beroende påfunktionshinder,arbetshandikapp liksom smärreettatt
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därav, kanavsaknadenskilde ellertill denoch anpassningarbetet dess
ochFunktionshindradearbete.utföra visstsvårighetermedföra attstora

jämförbaraibefinna sigalltså intearbetshandikappade behöver
situationer.

arbetshandikappadegenskapenberorframgåttSom att varaovan
kanskeockså, ochförutsättningarindividensenbart påinte utan

fleralltMed harställer. årenarbetslivetframförallt, på de krav som
levade kunnatarbetshandikappade, för intebedömtsmänniskor attvara

följt medarbetslivet vilkastegrade kraven ide ständigttillupp
ochproduktivitetsökningardatorisering,strukturomvandling,

vad gällerarbetsgivarenställas påkankravtilltagande Destress. som
betydelseavgörandehaför dessakanarbetsanpassning etc. enpersoner

anställning.erhållabehålla ellermöjlighetenför att en
finnastycksarbetslivetdet ianmärkassammanhangetkan iDet att

med fysiskamänniskorförförståelsebetydligt störreen
arbetshandikapp.socialapsykiska ochmedför demarbetshandikapp än

aktualiseras iiblandsituationdetillledasinkan iDetta atttur senares
misskötsamhet ellerfrågorförras,deandra t.ex.äntemier omsom

samarbetssvårigheter.

lagstiftningarolikamellanFörhållandet3.1.2

arbetssituationsinfinnersjälvarbetstagarendetOm är som
medförhandlingaraktuelltdet bli etc.otillfredsställande kan att ta upp

stödmedarbetssituationeniförändringararbetsgivaren avom
detHärvid kanfrämjandelagen.och/eller1977:1160arbetsmiljölagen

företagshälsovård,skyddsombud,koppla inbli fråga attom
ocksåEventuellt skerlänsarbetsnämnden.och/ellerförsäkringskassa

s.k.förekommandeförinomöverläggningar ramen
avsikt påförhararbetsgivaren egetattanpassningsverksamhet. Om

vadverksamhet, tillarbetsgivarensinomarbetstagarenförflyttainitiativ
fråganarbetsuppgifter,lämpligaresjälv tasarbetsgivaren varaanser

medbestämmande i1976:580i lagenreglernaenligtnärmast omupp
förhandlingprimärmedbestämmandelagenarbetslivet omensom

förhållanden.arbetstagarensförändringviktigareförestående av
anställningsskyddl982:80lageniReglerna om

därsituationerdeiställs på sinanställningsskyddslagen spets
alternativ.arbetstagarenuppsägning ettarbetsgivaren ytterst somavser

olikademellanskott"vattentätanågradock intefinnsDet
ellerdirektlagar,alltså flerafall kankonkretregelsystemen. I ett

betydelse.indirekt, vara av
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3.2 Något arbetsgivarens rättigheter ochom

skyldigheter

Arbetsgivarens arbetslednings- och verksamhetsledningsrätt kom tidigt
till uttryck i 23 § 32 § i Svenska Arbetsgivareföreningenssenare- -
SAF :s stadgar: arbetsgivaren fritt och avskedaäger rätt att anta
arbetskraften respektive fritt leda och fördela arbetet. delEnatt stor av
den arbetsrättsliga lagstiftningen har därefter syftat till i olikaatt
avseenden begränsa dessa rättigheter. Vad gäller fritträttent.ex. att
avskeda arbetskraft har denna rättighet helt spelsatts ur genom
anställningsskyddslagen mil. lagar. Medbestämmandelagen innefattar
åtskilliga regler syftar till arbetstagarsidan inflytandeatt överettsom ge
arbetslednings- och företagsledningsbeslut. Arbetsmiljölagen sätter
vissa för arbetsgivaren det gäller arbetets organisering.gränser Därnär
några begränsningar stadgatsinte eller avtalats, gäller huvudregeln att
det i princip arbetsgivaren har beslutanderätten.är som

3.2.1 Anställning

skyddsreglerDe antagits gäller förstai hand arbetstagare, dvs. desom
redan anställda, hos arbetsgivaren. det gäller arbetssökandeNärärsom

arbetsgivarens handlingsfrihet alltjämt betydande delarpåär stora av
arbetsmarknaden. denPå arbetsmarknaden råder i princip friprivata en
anställningsrätt; arbetsgivaren bestämmer och han skallnär, om vem
anställa. Arbetsgivaren har frihet bestämma huratt t.ex.
arbetsorganisationen skall vilka yrkeskvaliñkationer ochut samtse
egenskaper arbetstagarna skall ha. Jämställdhetslagen 1991:433,
lagen 1994:134 etnisk diskriminering och främjandelagenmot anger
några begränsningar dettai avseende. Anställningsskyddslagens regler

företrädesrätt vid återanställning innebär också begränsning iom en
arbetsgivarens fria anställningsrätt.i princip kravNågot på att
anställningsbeslut skall fattas på sakliga grunder, eller den privateatt
arbetsgivaren överhuvudtaget skall kunna motivera sina
anställningsbeslut, finns dock inte.

Den statlige arbetsgivaren förutom jämställdhetslagen, lagenär,
etnisk diskriminering och främjandelagen, bundenmot av

bestämmelsen i 11 kap. andra9 § stycket regeringsforrnen och 4 §
lagen 1994:260 offentlig anställning. Enligt sistnämnda lag skallom
vid tillsättning statlig tjänst fästas avseende endast vid sakligaav
grunder, förtjänstsåsom och skicklighet. Som sakliga grunder räknas
bl.a. företrädesrätt till anställning efter uppsägning tillämpningensamt
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för beaktaRegeln ocksåfrämjandelagen.ireglerna attutrymmegerav
ochjämställdhets-, sysselsättnings-arbetsmarknads-,allmänna

gäller demålsättningar detbetydersocialpolitiska mål. Detta näratt
utsträckningarbetsmarknaden i vissintegrering påarbetshandikappades

Även påför äldremålsättningarbedömningen.kan in ivägas personer
förReglerenligtbeaktasarbetsmarknaden kan ovan.

anställning ochoffentligfinns i lagenanställningsförfarandet omm.m.
1994:373.anställningsförordningen

kap. 9 §gäller regeln i lkommunale arbetsgivarendenFör
och andraförvaltningsmyndighetervilkenregeringsformen, enligt som

verksamhetförvaltningen i sinden offentligauppgifterfullgör inom
ochsaklighetiakttainför lagenallas likhetskall beakta samt

anställningsfrågorhakanopartiskhet. Kommunerna avgöraattanses
finnsskicklighet.förtjänst och Därutöversakliga grunder såsomefter

offentliganställning; lagenbestämmelsergenerellainga omom
dendelar pågäller inte i dessaanställningsförordningenanställning och

däremotarbetsgivaren harkommunale rättakommunala sidan. Den att
etniskjämställdhetslagen, lagenanställningsskyddslagen,efter motsig

främj andelagen.ochdiskriminering

turordningUppsägning och3.2.2

arbetshandikapp,medanställdabeträffar redanVad närmare personer
tillämpliga delaromfattarFramställningen iföljande beaktas.kan bl.a.

arbetstagare.äldreäven
frånuppsägningföreskriver i 7§Anställningsskyddslagen att en

avskedandegrundad och i 18 §sakligtarbetsgivarens sida skall attvara
åliggandenske har åsidosatt sinafär arbetstagaren motgrovtom

e.d. iarbetsförmåganedsattTilltagande ålder, utgörarbetsgivaren.
mednrl39se AD 1978grund för uppsägninginte i sigprincip

126.till 1973:129hänvisning s.prop.
betydelsendomstolen frågan421993bl.a. ADI tog avomuppnr

allaföre uppsägningskyldighet övervägaarbetsgivarens att en
uppgift inomtill någonflytta arbetstagarenmöjligheter att annan

tillhänvisadesdomenarbetstagaren.omplacera Idvs.företaget, att
allmän1962:381lagenårs ändringar itill 1991förarbetena om
detmarkerats43 där det1990/912141 ärprop.försäkring atts.

arbetsgivarenanställningentrygghet ienskildesväsentligt för den att
bestå.skall kunnaanställningenförmöjligtallt göra attär attgör som

därarbetsmiljölagentill ändringarna itill motivenhänvisadesDet även
skyldighetdenerinranmarkering gjortsmotsvarande omengenom

principiellt hararbetsgivarenanställningsskyddslagen attenligt som en



44 Främjandelagens anställningsfrämjande regler SOU 1998:107i ett...

före allauppsägningen möjligheter flytta arbetstagaren tillöverväga att
uppgiftnågon inom företaget, dvs. omplacera arbetstagareattannan

prop. 1990/91:140 51. Arbetsdomstolen betonade det dettaiatts.
ligger arbetsgivaren måste det möjligtövervägaatt ärom genom en
ändrad arbetsorganisation eller omplacering på beredaatt sättannat
arbetstagaren arbetsuppgifter så denne kan kvar. kanDetatt stanna
också fråga anskaffa tekniska hjälpmedel för på såatt att sättvara om
underlätta för arbetstagaren behålla anställningen se AD 1982att även

99.nr
Anställningsskyddslagen innehåller bestämmelseräven om

turordning vid och tilluppsägning återanställning för arbetstagarerätt
arbetsbrist. Bestämmelserna dispositiva och kanärsagtssom upp p. g.a.

därför sidan kollektivavtal.åt Diskriminerande avtal harsättas genom
dock tillåtna.inte ansetts

anställningsskyddslagenI 22 § i vilken turordninganges
uppsägningar skall ske vid arbetsbrist. framgår arbetstagareAv 23 § att

arbetsförmågahar nedsatt och på grund berettsdärav särskildsom som
sysselsättning hos arbetsgivaren skall, det kan ske allvarligautanom
olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende turordningen.av
Syftet de har sådan särskild sysselsättning skallär att personer som
undantas från den konkurrens turordningsreglema.avgörssom genom

nedsatt arbetsförmåga har innebörd dettaBegreppet i avseendesamma
i främjandelagen.som

Anställningsskyddslagen förgäller arbetstagare i såväl allmän
offentlig enskild såvidatjänst, inte avvikande regler lämnats isom
någon lag. kategorier arbetstagare har redanFyra ettannan av genom
stadgande anställningsskyddslagen undantagits fråni lagens
tillämpningsområde. framgår§ detta gäller de med hänsynAv l att som
till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får ha företagsledandeanses
eller därmed jämförlig ställning, de tillhör arbetsgivarens familj,som
de anställda för arbete arbetsgivarensi hushåll och de harärsom som
anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete. arbetstagareDessa torde
dock ha skydd diskriminerandevisst uppsägningar ellermot
avskedanden den allmänna rättsgrundsatsen arbetsgivaresattgenom en
handlande arbetstagare fårinte strida lag eller god sed påmot moten
arbetsmarlmaden.
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Arbetsmiljölagen3.3

lagstiftningenAllmänt3.3.1 om

juli 1978. Denkraft den 1trädde i1977:1160Arbetsmiljölagen
gälla.upphörde då194921arbetarskyddslagen attgällandetidigare

olycksfall iochohälsaförebyggaändamålhar tillArbetsmiljölagen att
§.kap.arbetsmiljö l 1goduppnåövrigtiarbetet ävensamt att en

ochkap. 4se lfå undantaggäller medochtvingandeLagstiftningen är
förarbeteutförarbetstagarevilkenverksamhet ivarje§§5

bl.a. denlikställsarbetstagareMed§.1 kap. 2räkningarbetsgivares
anstalt ellervård iunderarbeteutför anvisatutbildning,genomgårsom

vissaitotalförsvarsplikt,1994:1809 utomenligt lagentjänstgör om
§.kap. 3undantagsfall se 1

vilket hängerhållna,allmäntbestämmelsernaArbetsmiljölagens är
kompletterasramlag. Dens.k.lagenmed är genomatt ensamman

1977:1166,arbetsmiljöförordningentillämpningsföreskrifter i
meddelarArbetarskyddsstyrelsenrådallmännaföreskrifter och som

AFSförfattningssamling samtstyrelsensipublicerasoch som
verksamhetden ägerfylls ocksåkollektivavtal. Lagen ut somgenom

arbetsmiljöområdet.uppgifter påmedolikai organrum
sanktionssystemetarbetsmiljölagen samttillsynengällerVad över

underArbetarskyddsstyrelsen samt,följandebl.a. nämnas.kan
medyrkesinspektionen utövarledning,överinseende ochstyrelsens
§.kap. lefterlevs 7arbetsmiljölagentillsynundantag över attvisst

bemyndigandeArbetarskyddsstyrelsenkanframgåttSom genom
kap. §4 10beskaffenhetarbetsmiljönsföreskriftermeddela m.m.om

arbetsmiljöförordningen.stycket 6första§och 18arbetsmiljölagen
arbetsmiljölagenkap. 10 § ärstöd 4medutfärdatsFöreskrifter avsom

dockfårTillsynsmyndighetemastraffsanktionerade.direktinte
ellerlagenförbehövsförbudellerförelägganden attdemeddela som

7 kap. 7-efterlevasskalllagenstödmedmeddelatsföreskrifter avsom
sådantbryterarbetsgivare ettden motkan§§. Ytterst9 som

Omeller böter.fängelsetillförbud dömasellerföreläggande
träderdömtsmed vite,förenats ut,förbudetellerföreläggandet som
ocksåinnehållerArbetsmiljölagenstraff.förställetiindock vitet

det intebestämmelser därstraffpåföljd, dvs.direktbestämmelser om
förbud förellerföreläggandeutfärdattillsynsmyndighetnågotkrävs av

ibestämmelser omnämnsDedömasskall kunnastraff ut. somatt
karaktären.denframställning intedenna är av
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3.3.2 Innehållet i relevanta bestämmelser

detI följande återges de bestämmelser i arbetsmiljölagen ärsom av
primärt intresse för utredningens arbete. Vi syftar då på
bestämmelserna kap.i 2 1 § generella kriterier för hur godsom ger en
arbetsmiljö åstadkoms och för hur god arbetsorganisation kanen
utvecklas, regeln i 3 kap. 2 § andra stycket ålägger arbetsgivarena som

till det finns på lämpligtatt att organiserad arbetsanpassnings-sättse en
och rehabiliteringsverksamhet bestämmelsen i kap.3samt 3 § tredje
stycket ålägger arbetsgivaren arbetsförhållandena efterattsom anpassa
arbetstagarens särskilda förutsättningar. Paragraferna följs av
kommentarer.

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet
1 § Arbetsmiljön skall tillfredsställande med hänsyn till arbetets ochnaturvara
den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Arbetsförhållandena skall till människors olika förutsättningar ianpassas
fysiskt och psykiskt avseende.

Arbetstagaren skall möjlighet medverka i utformningen sinattges av egen
arbetssituation förändrings-i och utvecklingsarbetesamt hansrör egetsom
arbete.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall såutfomias att
arbetstagaren inte för fysiska eller psykiskautsätts belastningar kansom
medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall lönefonner och förläggningäven

arbetstider beaktas. Starkt eller bundet arbete skall undvikas ellerstyrtav
begränsas.

skallDet eftersträvas arbetet möjligheter till variation, social kontaktatt ger
och samarbete sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.samt

skallDet vidare eftersträvas arbetsförhållandena möjligheter tillatt ger
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och
yrkesmässigt 1994:579.Lagansvar.

I paragrafen de generella kriterier bör utgångspunkteranges som vara
för aktiviteter för åstadkomma godparternas arbetsmiljö ochatt en
utveckla god arbetsrelation.en

Enligt första stycket skall arbetsmiljön tillfredsställande medvara
hänsyn till arbetets och den sociala och tekniska utvecklingennatur i
samhället. I hänvisningen till arbetets liggernatur att
arbetsförhållandena skall till olika arbetsuppgifters ochartanpassas
ändamål. Naturligtvis kan arbetsmiljön inte densamma för allavara

arbeten. Kravet dock den skalltyper tillfredsställandeär attav vara
med hänsyn till förutsättningarna. I yttrande lagändring årett över en

prop.1991 1990/912140 l9l lagrådet frågantogs. upp om
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arbetsmiljölagen.bestämmelserna igrundläggandedeutformningen av
såsomsamhällsfunktioner,viktigaflerapåpekadeLagrådet att

arbetstagarnafullgöraskaninte atträddningstjänst utansjukvård, m.m.,
Lagrådetolycksfall.ellerohälsarisk förformför någonutsätts av

fårarbetsmiljön inteförbättraförkrävsde insatser attframhöll att som
Enligtuppnås.kanresultattill deförhållandeorimliga i somvara

godpåkravetutläsaskunnalagtexten attborde detlagrådet av
sambandIviktiga intressen.andrabehövakanarbetsmiljö motvägas

departementschefenanfördearbetsmilj ölagenändringmed avsenareen
tidigarelagrådetsanledningmedf.,221993/94:l86prop. avs.

skall"arbetsmiljönuttrycketmedlagstiftarenpåpekande, varaatt
natur"till arbetets attavsett attmed hänsyntillfredsställande enange

harske. Detskall kunnapekat pålagrådetdenliktintresseavvägning
motståendedeallalagtextenimöjligtdock inte attansetts angevara

andralikt mångavidareframhöllsbeaktas. Det att,skallintressen som
rimlighetsavvägning görasmåstesäkerhetslagstiftningar, aven

behövliga insatser.
utvecklingentelmiskasociala ochtill denhänvisningengällerVad

1976/771149prop.förarbetenaenligtarbetsmiljön s.kan nämnas att
detvadminiminivåutifrånbarainteutformasskall220 avseren
vidbehov imänskligapåmed sikteocksåskyddetförebyggande utan

socialaochtekniskarådandetidvarjevidbemärkelse. Den
med detaktiskall förbättrasArbetsmiljönbeaktas.måsteutvecklingen

intearbetsmiljönkanNaturligtvisutvecklingen varamöjligheter ger.
dockskalldenarbeten;allaför varadensamma typer av

förutsättningarna.tillmed hänsyntillfredsställande
människorstillpåkravet anpassningföreskrivnastycketandraiDet

hindraförvidtasskallåtgärder attbl.a.innebärförutsättningar attolika
lösningartekniskaslagolikaundvikaskanbelastning avgenomsom

arbetsredskaparbetsmetoder,utformningriktigoch m.m.avgenom
beaktas.skallarbetetiförutsättningarsocialaochPsykiska

skyldigheterAllmänna3 kap.
kontrolleraochledaplanera,systematisktskallArbetsgivaren§2a

iuppfyller kravenarbetsmiljöntilllederverksamheten attsättett som
skallstöd lagen. Hanmedmeddelatsharföreskrifterochlag idenna avsom
vidtaochverksamhetenriskerna iundersökafortlöpandearbetsskador,utreda

Åtgärder omedelbartvidtaskanintedetta.föranledsåtgärderde somavsom
tidsplaneras.skall

dokumenterakräververksamhetenutsträckningdenskall iArbetsgivaren
därvidskall upprättas.Handlingsplanerdenna.medoch arbetetarbetsmiljön

påverksamhet finnsdet i hanstillvidareskall att enArbetsgivaren se
rehabiliteringsverksamhet förocharbetsanpassnings-organiseradlämpligt sätt
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fullgörande de uppgifter enligt denna lag och enligt 22 kap. lagenav som
1962:381 allmän försäkring påvilar honom. 1994:579.Lagom

Paragrafen infördes lagändring trädde krafti den 1 juligenom en som
1991.

förstaI stycket regleras arbetsgivarens för den s.k.ansvar
intemkontrollen. Redan före denna bestämmelse följde emellertidnya

arbetsmiljölagen, främst 2 kap. 2 § och 3 kap. 2av att en
arbetsgivare för kunna uppfylla intentionerna lagstiftningeniatt på ett
genomtänkt måste planera, och kontrollerasätt arbetsmiljön ochstyra
arbetsmiljöarbetet. I arbetsgivaransvaret ligger således krav påett att
utreda inträffade arbetsskador och systematiskt identifiera ochatt
undersöka riskerna arbeteti vidta de åtgärder föranledssamt att som
därav, liksom följa dessa uppgifter se 1990/9l:140att upp prop. s.
135. nyhet förhållandeEn i till gällande dock föreskriften irätt var
första stycket åtgärder inte kan vidtas omedelbartatt skallsom
tidsplaneras.

Även det stadgas i andra stycket, dvs. krav påettsom
dokumentation och upprättande handlingsplaner, innebar nyhet iav en
förhållande till gällande Nämnda handlingsplaner börrätt. enligt
förarbetena prop. 135 omfatta alla slags arbetsmiljöåtgärders. som
arbetsgivaren genomföra, såväl förebyggande åtgärderattavser som
planerade eller beslutade åtgärder med anledning konstateradeav
brister i arbetsmiljön. börDe i samverkan med arbetstagarnaupprättas
och de fackliga organisationerna.

Bestämmelsens tredje stycke innebar också nyhet förhållandeien
till gällande Tidigare hade skyddskommittéemarätt. haft ett attansvar
verka för det på arbetsstället bedrevs på lämpligtatt organiseradsätten
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. har alltså,Nu som
framgår paragrafens tredje stycke, slagits fast det arbetsgivarenärattav

skall ha för detta sker. Detta skall bakgrundansvaret att motsom ses av
det förstai stycket ställs krav påatt arbetsgivaren systematisktett att

planera, leda och kontrollera verksamheten undersöka riskerna isamt
verksamheten och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. Bestämmelsen
skall också bakgrund det i 22 kap. lagen 1962:381mot attses av om
allmän försäkring år infördes1992 särskilt för arbetsgivarenett ansvar

klarlägga och bedöma de anställdas behovatt rehabilitering samt attav
genomföra vissa rehabiliteringsåtgärder ändringarna i kap. lagen22

allmän försäkring korn träda krafti först den 1 januariatt 1992om men
förslagen till dessa ändringar beaktades i samband med förslagen till de
ändringar i arbetsmiljölagen trädde i kraft redan julil 1991. AVsom
betydelse i detta sammanhang också den årär 1991 preciserade
skyldigheten för arbetsgivare enligt 3 kap. 3 § arbetsmiljölagenatten
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arbetsförhållandena till arbetstagarens särskilda förutsättningaranpassa
för arbetet.

uppfyllaarbetsgivaren skall kunna sitt särskildaFör att
rehabi-literingsansvar kap. lagen allmän försäkringenligt 22 samtom

föreskrivna för arbetsanpassningsfrågor måstedet i 3 kap. 3 § ansvaret
och skyddskommittén, ha motsvarandearbetsgivaren, inte ett ansvar

till det verkligen bedrivsenligt arbetsmiljölagen att att ettse
och rehabiliteringsarbetetsystematiskt och organiserat anpassnings- på

fall fall.arbetsstället. Behovet kan här variera från tillinsatser Detav
ankommer Arbetarskyddsstyrelsen utfärda de reglernapå närmareatt

ställas. hörför detta. grundläggande krav måste dock kunna HitVissa
ochbland arbetsgivaren måste ha sådan organisationattannat en

vamingssignaler kansådana upparbetade rutiner tidigaatt
uppmärksammas så nödvändiga arbetsanpassnings- ochatt
rehabiliteringsåtgärder kan planeras och genomföras.

får kännedom deskall till arbetstagaren god§ Arbetsgivaren3 attse om
upplyses deförhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och arbetstagarenatt om

arbetet. skall förvissa sigkan förbundna med Arbetsgivarenrisker som vara
vad han harhar den utbildning behövs ocharbetstagaren vet attatt somom

undgåiaktta riskerna i arbetet.för att
arbetsförhållandena eller vidtaskallArbetsgivaren att anpassagenom

särskilda förlämplig åtgärd hänsyn till arbetstagarens förutsättningartaannan
människorsplanläggning och anordnande skall beaktasarbetet. Vid arbetets att

olika. 1991:677.utföra arbetsuppgifterförutsättningar Lagäratt

Även fick nuvarande lydelsebestämmelses andra stycke sindenna
Ändringen lagstiftareninnebar ilagändringen år 1991. stort attgenom

framhållavad tidigare, villetydligare gjortspå änsätt,ett som
för arbetsmiljöanpassningen. iDetarbetsgivarens angavsansvar

förändringenförarbetena 1990/91:140 45prop. atts. genom
skyldighet delsförtydligades arbetsgivarens att anpassa

särskilda förutsättningar, delsarbetsförhållandena till arbetstagarens
förtill arbetstagarens särskilda förutsättningarhänsynövrigtäven i ta

hänsyn tillarbetet. båda krav kompletterar varandra. AttDessa ta
innebäraarbetstagarens särskilda förutsättningar kan t.ex. en

lämpligabedömning vilka arbetsuppgifter och befattningar iärsomav
enskilda fallet eller arbetstagaren behöver särskilda personelladet om

åtgärderstödinsatser andra kravet sikte på individriktadeDet tarm.m.
kan fråga tekniska åtgärder ellerdirekt miljön.i Det t.ex. vara om

frågorarbetsredskap, arbetsorganisatoriskaanpassning ävenmenav
den psykosociala arbetsmiljön kanoch åtgärder för förbättraatt

aktualiseras.
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Departementschefen vidare b1.a. följande prop. 46 f..angav s.

vill dock framhålla avsikten med den föreslagna ändringen inteJag äratt attnu
arbetsplats och arbetsuppgift måstevarje till de olika förutsättningarnaanpassas

hos varje enskild individ. vissa fall kan det exempelvis lämpligarel vara en
beredalösning i första hand försöka anställd andra och lämpligaatt en mer

anställningen.arbetsuppgifter inom för förhållande får dock inteDettaramen
leda till omplaceringslösningen bekvämlighetsskäl väljs föreatt av
arbetsmiljöanpassning. ...

Föredraganden framhöll propositionen till arbetsmiljölagen deti att
hur mycket kan kräva arbetsgivare.naturligtvis finns förgränsen man av en

Även det omöjligt lagen klart vill docki dag i Jagavgränsaär att ansvaret.
arbetsvillkoren har ökat denunderstryka möjligheternaatt att anpassa genom

bättre kunskapertekniska utvecklingen och allt inomgenom
rehabiliteringsområdet. måste också avspeglas i vad kan krävaDetta man av
arbetsgivaren. ...

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter3.4

ramlag, innehåll fyllsarbetsmiljölagenSom är ärnämnts ovan en vars
föreskrifter och råd från Arbetarskyddsstyrelsen.med b1.a. allmännaut

råd finnsflesta föreskrifter och allmänna återgivna iDe
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS.

formelltråd kan, till skillnad från föreskrifter, inte läggasAllmänna
för från tillsynsmyndighetema. kan däremot itill grund krav Krav ett

fall lydelse allmänt råd, detta måste dåenskilt ett menges samma som
arbetsmiljölagen.ske med stöd någon bestämmelse iav

Beträffande föreskrifterna kan b1.a. följande.nämnasetc.
1994:1 lämnasoch rehabilitering AFSI Arbetsanpassning

föreskrifter allmänna råd beträffande arbetsgivarens verksamhet påoch
åtgärder fördetta liksom arbetsgivarens attterna anpassa

enskilde arbetstagarens förutsättningar förarbetssituationen till den
skall beaktaarbetet. framhålls arbetsgivaren därvid särskiltDet att om

ellerden enskilde arbetstagaren har någon funktionsnedsättning annan
framhållsarbetsförrnågan. de allmänna råden viktenbegränsning Iav

utformas utifrån helhetssyn, där såväl människorsarbetetattav en
olika förutsättningar beaktas.fysiska och psykiska behov derassom

Beträffande funktionshindrade de själva oftast bästattpersoner anges
kan bedöma vilka åtgärder behövs. Exempel åtgärder kanpåsom som
vidtas anskaffande tekniska hjälpmedel och särskildaär av

förändringar arbetsmiljön.arbetsredskap eller i den fysiska
Förändringar kan också behöva i arbetsorganisationen,göras
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arbetsuppgifter,arbetsfördelningen, arbetstidema, arbetsmetodema
förhållandena.psykologiska och sociala Andra åtgärder kansamt vara

informationsinsatser, arbetsträning eller arbetsprövning.särskilda Byte
personella stödinsatser åtgärder kanbefattning eller ocksåär somav

aktuella.vara
arbetsmiljön 1996:6Internkontroll AFSPublikationen av

beträffande arbetsgivarensföreskrifter och allmänna rådinnehåller
följasystematiskt planera, genomföra ochskyldighet att upp

uppfylls.arbetsmiljökravenverksamheten så att
författningssamling finns också publikationen DatorstödnämndaI i

med allmänna råd det nämnda hänseendet.AFS 1986:27, iarbetet
tillgodoseförsta hand fasta på möjlighetenallmänna råd iDessa atttar

utveckling och införande datorstöd i arbetet.arbetsmiljökraven vid Iav
påpekasbenärrmt handikappanpassning,särskilt avsnitt, attett

medföra människor med funktionshinder blirdatortekniken kan att
tekniken ställer krav påhandikappade i arbetssituationen attgenom nya

Å samtidigt innebäraandra sidan kan denna teknikfunktionsförmågan.
och därmedöverbrygga funktionsnedsättningarmöjligheter för attnya
arbetslivet.funktionshindrade itillbidra integrering personerav

omständigheterlämnar i avsnittet listaArbetarskyddsstyrelsen överen
sammanhanget.viktiga beakta i Därmyndigheten nämnsattansersom

teknik, den funktionshindrademed tillvaratadet viktiga attatt ny
ochskyddskommitténstillfälle sig,bereds yttra attatt

anlitarkompetens utnyttjas ochföretagshälsovårdens externatt man
komplicerade fall.expertis i

försäkringallmän3.5 Lagen om

allmän försäkring har arbetsgivaren1962:381Enligt lagen ansvarom
och förrehabiliteringsbehov klarläggsanställdasför de attatt

rehabiliteringsåtgärder vidtas.arbetslivsinriktadeerforderliga
bl.a.lagens kap.regleras i 22 DärArbetsgivarens närmare angesansvar

rehabiliteringsutredning och hurskyldig vidtaarbetsgivare ärnär atten
regleras försäkringskassornashon skall tillhan eller gå Därutöverväga.
rehabiliteringsverksamheten.förövergripande samordningsansvar

för dengenerelltFörsäkringskassorna åläggs även attett ansvar
för erforderligarehabiliteringsbehov klarläggs ochenskildes att

Vidare uttalasrehabiliteringen blir effektiv.åtgärder vidtas så attatt
arbetet medden försäkrade medger det, iförsäkringskassan skall, om

ochmed hans arbetsgivaresamverkarehabiliteringen
och sjukvården, socialtjänstenhälso-arbetstagarorganisation, samt

myndigheter kanarbetsmarknadsmyndigheterna och andra som vara
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berörda. Försäkringskassan skall därvid verka för dessa, ochatt var en
verksamhetsområde, vidtar de åtgärder behövs förinom sitt som en

den försäkrade. kap.effektiv rehabilitering I 22 2 § attangesav
rehabiliteringen skall syfta till återge den drabbats sjukdomatt som av

arbetsförmåga och förutsättningar försörja sig självsin att genom
förarbetena till bestämmelserna 1990/912141förvärvsarbete. prop.I s.

förutomarbetsgivaren skyldigheten vidta42 attattanges -
rehabiliteringsutredningar bör vidta de arbetslivsinriktade-

genomförasrehabiliteringsâtgärder kan i eller anslutning till denisom
verksamheten. exempel härpå arbetsprövning,Som angesegna

utbildning och omplacering. Arbetsgivarensarbetsträning, ansvar
pnödvändigt- vidta tekniska åtgärder ellerinnefattar vidare att att gom-

för ändra den fysiska milj och därmedanskaffa särskild utrustning önatt
enskilde. Ytterligare åtgärder kanminska belastningen för den attvara

arbetsinnehållet eller arbetsorganisationen.ändra
itillsynsansvar förhar försäkringskassornaSom nämnts ettovan

dockrehabilitering individuella fall. har ingaarbetsgivarens i Kassoma
till vid uppenbara brottsanktioner mottaatt

rehabiliteringsföreskrifterna från arbetsgivares sida.en
kan dock anmäla arbetsgivare bryterFörsäkringskassoma motsom

rehabiliteringsföreskrifterna yrkesinspektionen, varigenom dettill
sanktionsmöjligheter.uppkommer
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Främj andelagens regler4 om

åtgärderanställningsfrämj ande

Inledningl

varsel samband medregler iFrämjandelagen innehåller rörsom
för främjaregler åtgärder1-6 §§driftsinskränkningar attsamt om
med nedsattarbetstagareochäldre arbetstagareanställning av

Övriga bestämmelserfinns§§.arbetsförmåga 7-13 Därutöver
§§.15-25

för deredogörelselämnat kortavsnitt 3.1har iVi en
till redogöradärföranställningsfrämjande reglerna. Vi går över attnu

Därefter följer avsnittlagstiftningen.tillför bakgrunden ett om
innehållet i dedärefter förredogörändringar i lagen. Vigenomförda

reglerna.anställningsfrämjande

lagstiftningentillBakgrunden4.2

reformarbete arbetsrättensinleddes påbörjanUnder 1970-talets ett
området.lagstiftningen påförändringartillområde ledde stora avsom

uppdragtillkallade sakkunniga ifick särskiltdecember 1969 attI
tonviktenmedanställningstrygghetenutredningallsidigbl.a. göra aven

arbetskraft vidäldreutgick tilldet stödfråganlagd på somom
lagstadgad trygghet ikompletteras medarbetslöshet behövde en

anställningen.
arbetsmarknaden ansågäldres svåra läge påbakgrund deMot av

alltsånödvändigt omgående,detemellertidstatsmakterna attatt var
förvidta åtgärderförslag, vissaavvakta de sakkunnigas attattutan

på densysselsättningsmöjligheterarbetskraftensden äldreförbättra
dagtecknadgrundval 1971arbetsmarknaden. Påöppna enav

1971:1DsInrikesdepartementet Ininompromemoria upprättatssom
lagstiftningprovisorisk1971:107propositionenföreslogs i omen
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åtgärder för förbättra den äldre arbetskraftens anställningstrygghet.att
Sedan riksdagen hade antagit propositionsförslagen InU 1971:18, rskr.
1971:221 utfärdades bl.a. lagen 1971:199 anställningsskydd för lom
vissa arbetstagare och lagen 1971:202 åtgärder förvissa främjaattom
sysselsättning äldre arbetstagare den arbetsmarknaden, denpå öppnaav
s.k. sysselsättningslagen.

Reglerna sysselsättningslageni byggde på tanken att
arbetsmarknadsmyndighetema i samarbete med arbetsgivare och
arbetsmarknadens skulle förverka arbetet anpassades till denparter att
äldre arbetskraftens förutsättningar och möjligheter skapades föratt

flera sådana arbetstagare. hadenyanställning det praktiska livetIav
bedrivits formsamarbetet tidigare i särskilda anpassningsgrupperav

under medverkan på arbetsmarknaden hade börjatparternaavsom
vid företag med anställda.inrättas minst 50 Anpassningsgrupperna

uppgifthade därvid fått i behandla frågor rörandeäven att personer
med arbetshinder.

sakkunniga,nämnda antagit UtredningenDe namnetovan som
rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för

Åmanskaoftaarbetsdomstolen omnämnd den utredningen,som
lämnade 1973 sitt huvudbetänkande Trygghet i anställningen SOU

detta betänkande anfördes bl.a. äldre arbetstagare och1973:7. I att
arbetstagare med handikapp hade likartade sysselsättningsproblem.

hade med dessa möjligheter fåDetta göraatt att attgruppers nya
geografisktanställningar begränsades de yrkesmässigt ochattav var

Åmanskarörliga andra arbetstagare. utredningenmindre Denän
föreslog därför sysselsättningslagen skulle föras till denöveratt av

lagen anställningsfrämjande åtgärderutredningen föreslagna vissaom
omfattafrämjandelagen utvidgas till handikappadeävenattsamt som

målgrupp. Regeringen lämnade i propositionen förslag1973:129 i
enlighet med utredningens förslag. Beträffande riksdagsbehandlingen,

och rskr. 1973:351.InU 1973:36se
Främjandelagen trädde kraft den bl.a.i 1 juli 1974; samtidigt med

lagen l974:l2 anställningsskydd års1974om
anställningsskyddslag.

Ändringar4.3 i de anställningsfrämjande
reglerna

Främjandelagens regler anställningsfrämjande haråtgärder inteom
genomgått några förändringar sedan lagen infördes.större

Genom lagändring SFS gällande fr.o.m. den1996:1425,en
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och Samtidigt gjordesupphävdes dock 14 §§.januari 1997, 71 a
och 1996/97:16.konsekvensändringar i 19 23 se12, 17, prop.

innehöll bestämmelse åladedåvarande §Den 7 a en som
han hadeskyldighet underrätta länsarbetsnämndenarbetsgivaren att om

frånkollektivavtal avvikelseför avsikt med stödatt av om
anställningsskyddlagen l982:80turordningsreglema i 22 § om

vidarbetstagareanställningsskyddslagen säga somupp en
äldre och halvt år.uppsägningstidens slut 57än ettvar

konsekvensändringutgjordeupphäva §Beslutet 7att enava en
anställningsskyddslagen prop. 28.regelsamtidigt upphävd i 2 § s.

fanns sedan regelanställningsskyddslagen år 1984§I 2 en som
detregel gällde följande. OmEnligt dennarörde s.k. äldreavgångar.

hade träffatsarbetstagarorganisationbemyndigande centralefter av en
turordningsregel, fickavvikelse från lagenslokalt kollektivavtalett om

vidfråga arbetstagareavtalet tillämpas i uppsägning somom av
endastäldre och halvt åruppsägningstidens slut 57än ett omvar

medgivandearbetstagarorganisationensfick den centralaarbetsgivaren
tillkommaSyftet med regelnenskild uppsägning.till varje rättaattvar

företeelse innebars.k. 58,3-årspensioneringarna. Dennamed de att
träffadeden fackliga organisationenocharbetsgivaren ett

hand de äldsta arbetstagarnainnebar förstaturordningsavtal iattsom
efter delegationregelmässigt på lokal nivåAvtalet träffadessades upp.

Arbetstagare minst 58fackliga organisationen.den centrala som varav
efterarbetsbrist, kundeoch sadesmånaderår och tre som upp p.g.a.

därefter vidfrån arbetslöshetskassan och 60få ersättninguppsägningen
Årarbetsmarknadsskäl. 1991ålder förtidspensionerasårs av

bevilja förtidspensionavskaffades möjligheten att av
arbetsmarknadsskäl.

skäleftersom de1996/97:16 anförde regeringenpropositionenI att
hadeför s.k. äldreavgångamainföra särregeln defanns för attsom

bestämmelsen härom i 2 §aktualitet bordeförlorat sin
detsammaEnligt regeringen gällde ianställningsskyddslagen upphävas.

främjandelagen.fråga i7 §aom
Även medfrämjandelagen hadeavskaffandet 14 § göraattav

anställningsskyddslagen prop. 36.förändringar i s.
arbetsgivare vidfrämjandelagen gällde följande. OmEnligt 14 § en

stridtidsbegränsad anställning iupprepade tillfällen avtalade motom
fördeanställningsskyddslagen arbetstagarnaförsta stycket4 § attutan

förbjudalänsarbetsnämnden vid vitedäremot, kundetalan
ellertidsbegränsad anställningträffa avtalarbetsgivaren att om

träffa sådana avtal.möjligheterinskränka arbetsgivarens att
anställningsskyddslagengjordes iförändringDen attstora varsom

överenskommenanställningsform,infördesdet en ny
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visstidsanställning 5 §. Till skillnad från övriga visstidsanställningara
behöver arbetsgivaren inte något skäl för tidsbegränsningen.ange

uppställs andra begränsningar för anställningsforrnen.Däremot vissa
anförde det nyinfördaRegeringen med hänsyn till denatt

anställningsforrnen skulle nödvändigt med omarbetningvara en av
främjandelagen. konstaterades dock följande. syfte få14 § Det I att en

uppfattning den praktiska tillämpningen främjandelagens reglerom av
genomförde arbetsrättskommitté1992 års enkätundersölming.en

härav betänkandetResultatet presenterades i SOU 1994: 141. Frågorna i
enkäten besvarades samtliga länsarbetsnämnder och24av av
Arbetsmarknadsstyrelsen. Beträffande tillämpningen 14 § svaradeav

länsarbetsnämnder bestämmelsen hade tillämpats,samtliga inte iatt
fall under de tio åren.inte senastevart

till regeln förlorat praktiskafann, med hänvisning sinRegeringen att
för omarbetas borde upphävas.betydelse, den i ställetatt att

övervägande och förslag beträffanderedogörelse för tidigareEn
främjandelagen lämnas kapiteli sig i

Innehållet i reglerna4.4 om

anställningsfrämj ande åtgärder

främjandelagens materiella bestämmelserNedan återges om
åtföljda kommentarer. Vidareanställningsfrämjande åtgärder, av

bestämmelsersammanhanget relevanta iövriga iåterges
uttalandenbygger till del på ifrämjandelagen. Framställningen största

förarbetenadet avsnittet talas1973:129. ipropositionen När om avses
varför det endast hänvisning tillden nämnda propositionen, görs
denna.relevant sida/relevanta sidor i

Åtgärder anställning äldre och arbetstagare medför främja arbetstagareatt av
arbetsförmåganedsatt

påkallat,Länsarbetsnämnd får den utsträckning närrmden det§ i7 anser
arbetsgivare lämna uppgiftförelägga att

påstorlek och med avseendearbetsstyrkans sammansättningom
ålder, nationalitet och huvudsakliga arbetsuppgifter,arbetstagarnas kön,

arbetsförmåga,med nedsattantalet arbetstagareom
förestående såsomförändringar i arbetsstyrkan uppsägningar,om

lediga platser föranlederomplaceringar ellerpermitteringar, som
nyanställning, samt

tidsbegränsade anställningar.förekomsten avom



anställningsfrämjande åtgärderFrämjandelagens regler 57SOU 1071998: om

föreläggande meddelas skallFöreläggande kan förenas med vite. Innan
beredasberörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerarbetsgivaren samt

l982:81.tillfälle sig. Lagatt yttra

föreläggande till arbetsgivarenLänsarbetsnämnden får alltså genom
storlek och iuppgifter arbetsstyrkansinfordra sammansättningom

antalet arbetstagare medgäller ålder ochavseenden, bl.a. såvittvissa
första stycket vilkai 1arbetsfönnåga. Avgränsningennedsatt av

i föregångareninfordras bygger på avgränsningenuppgifter kansom
främjandelagenssysselsättningslagen. Genomfrämjandelagen, dvs.till

uppgiftsskyldigheten tillgällandeden tidigaretillkomst utvidgades att
arbetsförmåga första stycket 2.med nedsattomfatta arbetstagareäven

infordraförsta stycketfår vidare, enligtLänsarbetsnämnden
enligtarbetsstyrkanförändringar iföreståendeuppgifter samt,om

tidsbegränsadeförekommandeuppgifterstycketförsta om
förförsta stycket lades till 1982ledSistnämnda ianställningar. att

upphävdadenlänsarbetsnämndens tillämpningunderlätta numeraav
främjandelagen.14 §

länsarbetsnämndensförunderlaguppgifterInhämtade utgör
arbetsgivarenmedböröverläggningarbedömning tas uppom

arbetstagareäldrefrämja anställningåtgärder förbeträffande att av
uppgifterSådanaarbetsförmåga,med nedsatt 8eller arbetstagare se

dekontrolleraskall kunnaför nämndenbehövaskan attäven att
bliröverläggningarvid sådanaöverenskommitsåtgärder som

genomförda.
äldrebetraktavilka arbetstagareintelagen ärI att somsomanges

förarbeten 294arbetsförmåga. Enligtha nedsattkaneller ansessom
arbetstagare,tillämplig på allabör lagen blividare 214 somse
arbetsförmåga harålder eller nedsattgrundtidpunkt påvid given aven

anställning på deneller erhållabehållasvårigheter öppnaatt
svårigheter, intefå sådanaeller kanarbetsmarknaden antas omsom

utförashandhärav får i sistavidtas. Bedömningensärskilda åtgärder av
arbetsmarknadsmyndigheterna.

det sakens295 ligger iförarbetenaEnligt attnatur
driverförelägga arbetsgivareendast kanlänsarbetsnämnden som

verksamhet i länet.
frågagäller itill fem arbetstagarebegränsningsådanNågon omsom

enligt förarbetena intepraktiken torde det-finns ivarsel inte, men -
fåtalmed endastingripanden arbetsgivareaktuellt medbli ettmot

anställda.
beroendeblifall skall infordras måsteuppgifter i visstVilka ettsom

Vid infordrandetskall användas.vilket uppgifternaändamål fördetav
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skall alltid beaktas arbetsgivaren inte förorsakas besvär vadatt större än
nödvändigt.ärsom
föreläggande kan, enligt andra stycket, förenas med vite.Ett I

förarbetena 296 det allmänna principer följer viteatt attuppges av
föreläggas statlig myndighet.inte kan

andra stycket finns vidare bestämmelse skyldighet förI en om
länsarbetsnämnden bereda arbetsgivaren m.fl. tillfälle sigatt att yttra

föreläggande lämnande uppgifter meddelas.innan ett om av
Länsarbetsnämnden kan bereda andra tillfälle yttrande.även att avge

skyldig eller den8 § Arbetsgivare överlägga med länsarbetsnämndär att
nämnden förordnar

åtgärder arbetsförhållandena redan anställdaför förbättra förattom
eller med nedsatt arbetsförmåga,äldre arbetstagare arbetstagare

åtgärder anställning sådana arbetstagare,för fortsattatt tryggaom
äldre arbetstagare med nedsattnyanställning eller arbetstagareavom

lsådanarbetsförmåga åtgärder anställning.för främjaattsamt om
berördaTill överläggning enligt första stycket skall förutom arbetsgivaren

kallas. arbetsgivaren tillhör skallarbetstagarorganisationer Organisation som
kallas överläggning inför länsarbetsnänmden. Kallelse arbetsgivare kantill av

länsarbetsnämnden förenas med vite.av

kan hållas införregleras de överläggningarI 8 § som en
förordnat.länsarbetsnämnd eller någon nämnden därtill Isom

nämndenexempel på någonpropositionen s. 296 somanges som
vid lokala arbetsförmedlingen.kan ha förordnat tjänsteman den Deten

överläggningar skeruttalas paragrafen således sikte påäventaratt som
vilken sådan medverkar.i anpassningsgrupp, i tjänstemanen en

sysselsättningslagTill skillnad från vad gällde enligt 1971 årssom
uppfyllda förbehöver särskilda förutsättningar intenågra attvara

skall skyldig delta dylika överläggningar.arbetsgivaren iattvara
eventuellt erforderliga åtgärder första handEnligt förarbetena torde i

finns.diskuteras företagets anpassningsgrupp, sådan Förstböra i om en
samförstånd bör det bli aktuellt förlösning inte kan uppnås inär en

hänskjuta ärendet tillArbetsmarknadsverkets i attrepresentant gruppen
andra falllänsarbetsnämnden för överläggningar. Nämnden kan iäven ,

efter framställning facklig organisation ellerexempelvis av en
ärendehandikapporganisation, finna anledning att ta ett somupp

Vidare kan det gångbehandlats i anpassningsgrupp. någon varaen
nämnd överläggningar med arbetsgivarepåkallat att tar omen upp en

förfrågor dessförinnan varit föremål diskussion ivissa intesom
förarbetena detta aktuellt främstEnligt torde blianpassningsgruppen.

övergripande ellerbeträffande frågor naturmer annars avav

m4
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principiellt intresse eller i sådana fall där arbetsgivaren visat sig
ointresserad delta sakliga diskussioneri i anpassningsgruppen.att

saknas får överläggningama förasDär anpassningsgrupper direkt
inför länsarbetsnämnden. utredning länsarbetsnämnden kanDen som
inhämta enligt eller nämnden kan få tillgång till,7 § på sättannatsom

dessa fall underlag för nämndens bedömningar anledningiutgör om
finns med arbetsgivare enligt lagen.överläggningaratt ta enupp

har överlämnats till länsarbetsnämnderna med hänsyn tillDet att
omständigheterna enskilt fall anledning finns tilli varje avgöra om
överläggningar enligt lagen. Departementschefen erinrar i detta

arbetsmarknadens representeradesammanhang organisationer ärattom
begärs fackliglänsarbetsnämndema. Om överläggningari av

får det, enligtorganisation eller handikapporganisationen
villfaradepartementschefen, förutsättas nämnden kommer dennaatt att

utsträckning tillgängliga medger detbegäran i den som resurser
297.
överläggningar denna paragraf kan aktualiserasi närsom avses

för äldre arbetstagare eller arbetstagare medförhållandena någon viss
påkallar det. kan också finnas skälnedsatt arbetsförmåga Det att ta upp

vidtas generellt föröverläggningar särskilda åtgärder behövernär mer
för sådana arbetstagare behållaöka möjligheterna nämnts attatt som nu

erhålla anställning hos arbetsgivare.eller en
för överläggningama enligt förarbetena åstadkommaMålet är att att

med nedsattanställningsförhållandena för äldre ochpersoner personer
arbetsförmåga blir tillfredsställande hos arbetsgivaren. Alla tänkbara

kan därvid diskuteras. Självfallet måste dock diskussionenlösningar
åstadkomma ochföras bakgrund vad praktiskt möjligtär attmot somav

vad rimligen kan krävas arbetsgivaren.som av
Överläggningama första stycket sikte åtgärderkan, enligt påta

eller arbetstagareför förbättra för redan anställda äldre arbetstagareatt
handlar här företrädesvis olikamed nedsatt arbetsförmåga. Det om

Arbetsmarknadsverketsåtgärder för arbetsanpassning. representanter
medverka arbetsmarknadspolitiskabör överläggningama till devid att

för ändamål kommer tillhjälpmedel finns tillgängliga dettasom
användning möjliga utsträckning.i största

åtgärderkan överläggningama, enligt första stycketVidare avse
för fortsatt anställning åt sådana äldre arbetstagare elleratt trygga

nedsatt arbetsförmåga arbete börjat fåarbetstagare med i sittsom
anpassningssvårigheter olika slag. här framför allt frågaDet ärav om
omplacering till för honom lämpligare arbete.arbetstagaren ettav

Överläggningama gälla frågorkan slutligen, enligt första stycket
medäldre arbetstagare eller arbetstagarenyanställning vissaom av
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sådana arbetstagarearbetsförmåga eller ökad rekryteringnedsatt avav
anställning.åtgärder för främja sådanallmänt, liksom attmera

beträffande vilkastycke finns bestämmelserandralagrummetsI
kanKallelsen arbetsgivarenskall kallas till överläggningama. avsom

endastBeslut härom kan fattasförenas med vite. av
förarbetena 298Sådant beslut bör enligtlänsarbetsnämnden.

nämnden i plenum.meddelas av

grundval vadskall länsarbetsnämnden,skäl därtill föreligger9 § När av
meddelainfor nämnden enligt 8förekommit vid överläggningsom

åtgärder för beredabeträffande bör vidtagasanvisningararbetsgivaren attsom
eller arbetstagare medsysselsättningsmöjligheter äldre arbetstagarebättre

arbetsgivaren ikan därvid anmodaarbetsförmåga. Nämndennedsatt att
arbetsstyrkansådanaöka andelen arbetstagare imed nyanställningarsamband

1425.1996:med vad nämnden Lagi enlighet närmare anger.

reglerarförslag,motsvarighet utredningensParagrafen, saknar isom
meddelamöjligheterlänsarbetsnämndens att ensom synes

äldre arbetstagareåtgärder för beredaarbetsgivare anvisningar attom
arbetsförmåga bättrenedsattarbetstagare medeller

fanns iLiknande reglersysselsättningsmöjligheter.
sysselsättningslagen.

fonnuleringframgår stadgandetsförarbetena 299Enligt attav
paragrafenmeddela enligtlänsarbetsnämnden får anvisningarinte

vilka åtgärderinför nämndenöverläggningar hållitsförrän somom
böraundantagframhålls dockvidta.arbetsgivaren bör Det att ett synes

sådanaberor på arbetsgivarenfall detgälla för sådana attnär
uttryckligstånd.till Detinte kommitöverläggningar attuppges en

torde erfordras.föreskrift lagen intehärom i
innan detsamförstånd bör hatill lösningar iAlla möjligheter prövats

enligt paragrafen.anvisningarmeddelas
medlänsarbetsnämnden böruttalas vidareförarbetenaI att agera

mellan åskallutfärdas. avvägningförsiktighet anvisningar En görasnär
bättreåstadkommaallmänna intressetsidan det attavena

medochför äldre arbetstagareanställningsförhållanden personer
andra sidan arbetsgivarens intressearbetsförmåga och ånedsatt attav

ingripande åtgärder.för alltförinte utsättas
nämndenändamålsenligttorde detsällanInte att gervara

förutreda förutsättningarnaanvisningararbetsgivaren närmareattom
äldreförsysselsättningsförhållandenaförbättringarvissa av

arbetsförmåga.med nedsatt Dennaeller arbetstagarearbetstagare
ochskede överläggningarnakan dryftas iutredning utgöraett senare av

torde därvidkonkreta åtgärder.för anvisningar Detgrundvalen om
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åtgärder behöva vidtas förframför allt bli aktuellt med sådana kansom
och arbetsuppgifter till dessa arbetstagaresarbetsplatseratt anpassas

för redansärskilda förutsättningar, så det blir ökade möjligheteratt
kunnakvar och ökade möjlighetenanställda kunna attatt stanna

det förarbetena, kunnanyanställa. gånger torde iMånga man, uppges
resultat enkla tekniska anordningar,tillfredsställandenå smärregenom

anspråk vanligaorganisatorisk eller iförändringar att taart genomav
arbetsmarknadspolitiska medel.

äldresysselsättningsmöjligheternasyfte bereda bättreI att
arbetsförmåga, kanmed nedsatteller arbetstagarearbetstagare

sambandanmoda arbetsgivaren inämnden vidare enligt lagrummet att
arbetsstyrkan iandelen sådana arbetstagare imed nyanställningar öka

sådananämnden Bedömningenenlighet med vad närmare anger. av om
skall bakgrund hurskall meddelas skekvoteringsanvisningar mot av

arbetsförmågamed nedsattochmånga äldre sompersonerpersoner
frågadetta slag bör komma ianställda. Anvisningarredan finns av
medarbetsstyrkan rimliginteendast sammansättningen ärnär av

avseende sådana arbetstagare.på
tillförhållanden anledningändradebör justerasEn anvisning gerom

för åtgärderna blir högrekostnadernasigdet. kan visa änDet attt.ex.
med.haft anledning räknavad attman

överläggning informedverka vidarbetsgivarenUndandrager sig10 § att
nämndenhan anvisningarenligt eller följerlänsarbetsnämnd 8 § som

tillärendet hänskjutasskallmed stöd 9meddelat av
underlåterarbetsgivarengällerarbetsmarknadsstyrelsen. Detta även, attom

överläggningen.vidinfria utfästelse gjortssom

kan det visa siginför länsarbetsnämndenVid överläggningar att
elleranställa fler äldre arbetstagaremöjlighethararbetsgivaren inte att

särskildaarbetsförmåga ellernedsattarbetstagare med göraatt
nämnden låtaräkning. så fall börredan anställdas Iförbättringar för de

nämnden emellertidåtgärder f.. Omytterligare bero 300frågan om
genomföra dylika åtgärderfinnsbedömer möjlighet attattatt men

underkan det,denna bedömninginte delararbetsgivaren nämntssom
de åtgärderarbetsgivaren anvisningaraktuellt meddelabli9 att om
följa dessasyfte. arbetsgivarenvidta detta Vägrarhan bör i attsom

paragraf hänskjutaförevarandenämnden enligtskallanvisningar
skall skeArbetsmarknadsstyrelsen. Såärendet till även om

vidutfästelse haninfria gjortunderlåterarbetsgivaren att som
vidundandrar medverkaliksom han helt sigöverläggningen, attom

sker måste dockhänskjutandeenligt 8 Innanöverläggningar
sida.från arbetsgivarens Hartredskadet sigkonstateras röratt om
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arbetsgivaren giltig ursäkt för underlåtenhet,sin bör länsarbetsnämnden
fortsatta fallha hand ärendets handläggning. övriga skall ärendetIom

alltid hänskjutas till Arbetsmarknadsstyrelsen.

ärende, hänskjutits till arbetsmarknadsstyrelsen enligt § eller11 § I 10som
på ellerstyrelsen anmälan arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationsom av

skall arbetsgivaren berörda arbetsgivar- ochinitiativ upptagit,eget samt
arbetstagarorganisationer beredas tillfälle det finnessigatt yttra samt, om
lämpligt, kallas till överläggning inför styrelsen.

sådana kanStyrelsen kan meddela anvisningar i 9 Styrelsenavsessom
arbetsgivaren handlingar kan haförelägga företeäven att antagassom

bedömningen arbetsgivarens personalpolitik.betydelse för av
arbetsgivare till överläggning föreläggande företeKallelse samt attav

handlingarmed föreläggande företehandlingar kan förenas vite. Innan att
beredas tillfällearbetsgivaren och berörda organisationermeddelas, skall att

sig.yttra

framgår förfarandet hosFörfattningsrummet reglerar, ovan,som
Ärenden åtgärder för främjaArbetsmarknadsstyrelsen. attom

kan anhängiggöras hos styrelsenanställning lagens målgrupperav
hänskjutande från länsarbetsnämnd enligt 10genom

fallArbetsmarknadsstyrelsen kan i andra ha anledningäven att ta upp
förarbetenaärende handlagts länsarbetsnämnd. Enligtett av ensom

ålagtslänsarbetsnämndenoch 307 kan arbetsgivare301 en som av
ochtill Arbetsmarknadsstyrelsen begäravända siganvisningar

denna möjlighet stårdetta beslut.omprövning Det öppenattuppgesav
ingripande styrelsen i ärendet.för andra vill påkallaockså avsom

ellerkan vidare på anmälan arbetsgivar-Arbetsmarknadsstyrelsen av
ärendeeller på initiativ intearbetstagarorganisation ta etteget somupp

inför länsarbetsnämnd, detföremål för överläggningarvarit om av
inför styrelsen.påkallat överläggningar hålls direktsärskilda skäl är att

enlighet med vadärende, styrelsen i tagitI sagtsett som nusom
berörda arbetsgivar- ochskall arbetsgivaren samtupp,

tillfälleberedas sig.arbetstagarorganisationer att yttra
bör enligt förarbetena haHandläggningen hos styrelsen samma

länsarbetsnämnden. Förfarandetöverläggningarna hosinriktning som
lösningar samförstånd.inriktas på första hand uppnå iskall således att

ändamålsenligttorde det oftastEnligt förarbetena attvara
ärendet med berördaArbetsmarknadsstyrelsen håller överläggningar i

överläggningar inte skulledet framstår uppenbartOm attparter. som
stället handlingarna.ändamål, kan ärendet i påtjäna något avgöras

styrelsen enligtlösningar samförstånd, kandet inte går nå iOm att
länsarbetsnämnd meddelastycketandra på sätt som ensamma
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åtgärder bör vidtas för beredaarbetsgivaren anvisningar attsomom
sysselsättningsmöjligheter äldre arbetstagare eller arbetstagarebättre

med nedsatt arbetsförmåga.
styrelsen enligt andra stycket vidareframgår kanSom ovan

arbetsgivaren förete vissa handlingarförelägga att
editionsföreläggande.

till överläggning inför styrelsenKallelsen arbetsgivare samtav en
enligt tredje stycket, förenasförete handlingar kan,föreläggandet att

med vite.
gäller beträffande föreläggandeöverensstämmelse med vadI som

föreskrivits arbetsgivarenhar detuppgiftsskyldighet enligt 7 § attom
tillfälle sig innanskall beredasoch berörda organisationer ettatt yttra

editionsföreläggande meddelas.

meddelatsarbetsgivare anvisningarFöljer12 § som av
med hänsyn tillenligt och detArbetsmarknadsstyrelsen 11 § är

på kanrättelse kan åstadkommasuppenbartomständigheterna sätt,annatatt
demicke får anställa andra arbetstagarearbetsgivarenstyrelsen förordna änatt

eller godtagit.arbetsförmedlingen har anvisat Lagden offentligasom
1996:1425.

tvångsmöjlighetregleras dendetta lagrurnI som
arbetsgivarehand kan tillgripaArbetsmarknadsstyrelsen i sista om en

och 224.styrelsen se 302nonchalerar anvisningaruppenbart s.av
får anställafall förordna arbetsgivaren intekan sådantStyrelsen i attett

arbetsförmedlingen hardem den offentligaarbetstagareandra än som
arbetsförmedlingstvånget innebär docks.k.eller godtagit.anvisat Det

arbetsplats där han intekan tvångsplaceras påarbetstagareinte att enen
nödvändigtvis måstearbetsgivarenheller innebär detvill arbeta. Inte att

platsen kanförsta hand. ledigaanvisas i Denanställa den person som
samråd medarbetsgivaren isökande varviderbjudas flera

denkan anställafackliga organisationenarbetsförmedlingen och den
för befattningen.lämpadhonom i lagensituation gör mestvars

gällakan bestämmasarbetsförrnedlingstvångförordnandeEtt attom
kan ocksåförordnandetarbetsgivaren rekryterar.all personal Ettsom

personal till visstexempelvis rekryteringbegränsas till att avavse
funktioner. förordnandearbetstagare med vissa Ettarbetsställe eller av

tid.tills vidare eller för visskan meddelas gällaatt
arbetsmarknadspolitiskadetskall upphävasFörordnandet när av

andra skäl inte längrebehövs eller detskäl längreinte ärnär av
förordnandetlämpligt består.att

arbetsförrnedlingstvång bör enligtförordnaMöjligheten att om
hänsyn bl.a. till devarsamhet medmedförarbetena utnyttjas yttersta
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för arbetstagare kan följaverkningarnegativa attav enen som
dem han första hand vill ha.anställa andra iarbetsgivare tvingas än

han, liksomanför 224Departementschefen i propositionen att
finnssysselsättningslag, från detutgårvid införandet 1971 års attav
skallarbetsförrnedlingstvång intebestämmelsengoda utsikter att om

bör, enligtFörekomsten bestämmelsenpraktiken.behöva tillämpas i av
allvaretägnad inskärpa idepartementschefen, emellertid attvara

fördel denarbetsgivarna skall sinsamhällets krav på ansvarettaatt av
arbetskraften.och handikappadeäldre

aldrigkänt,arbetsförmedlingstvång har, såvittFrämjandelagens är
till faktisk användning.kommit

arbetsgivar- ellerkan framställningArbetsmarknadsstyrelsen13 § av
överläggningar medpåeller initiativarbetstagarorganisation eget upptaga

angående åtgärder fördel däravbransch ellerinomorganisationerna atten
med nedsatteller arbetstagarearbetstagareanställning äldrefrämja av

vid dessavad förekommitkan på grundvalarbetsförmåga. Styrelsen av som
bransch ellersådana åtgärder for denanvisningarmeddelaöverläggningar om

överläggningamadel därav avsett.som
med stöd förstameddelatsicke anvisningarIakttager arbetsgivare avsom

berörda arbetsgivar-länsarbetsnämnd kalla arbetsgivarenstycket, kan samt
enligtöverläggningar 8tilloch arbetstagarorganisationer

åtgärderendast sikte påochi 8 11överläggningarDe tarsom avses
äldreanställningvidta för främjabörenskild arbetsgivare att avsom en

Med hänsynarbetsfönnåga.med nedsattarbetstagareellerarbetstagare
branscher kanolikasysselsättningsmöjlighetema varierar inomtill att

branscherf., förs. 302 vissaenligt förarbetenadet, vara
för hela branschenförsöka uppnåändamålsenligt att gemensamma

detoch handikappade. Iför äldresysselsättningsproblemlösningar av
Arbetsmarknadsstyrelsen påerinrasredovisade lagrummet attomovan

eller påarbetstagarorganisationellerframställning arbetsgivar- egetav
vadoch på grundvalöverläggningarkan sådanainitiativ ta somavupp

sådanameddelavid dessa överläggningarförekommit anvisningar om
del därav överläggningamaför den bransch elleråtgärder avsett.som

kallas tillde branschorganisationerförutsättsharDet att som
infinna sig tillförfattningsrum kommerenligt dettaöverläggningar att

härför behövertvångsmedelnågra särskildaöverläggningar attutan
föreskrivanödvändigtdärför intetillgripas. harDet attattansetts
kallelse tillförenaskall kunnaArbetsmarknadsstyrelsen

medöverläggningama vite.
meddelatsföljerarbetsgivare inte anvisningarenskildOm som aven

kandetta författningsrum,Arbetsmarknadsstyrelsen enligt
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ochberörda arbetgivar-länsarbetsnämnden kalla arbetsgivaren samt
Ärendettill överläggningar enligt 8arbetstagarorganisationer

Vid behov kan alltsåenligt föreskrifterna i §§.handläggs därvid 9-12
enligt Följer arbetsgivarenlänsarbetsnämnden meddela anvisningar 9

undandrar han medverka videller sigdessa anvisningarinte att
Arbetsmarknadsstyrelsenärendet hänskjutas tillöverläggningama, skall

hand kan arbetsgivareför handläggning enligt sista11 I somen
meddelat medstyrelsen harsig efter de anvisningarvägrar rättaatt som
enligtarbetsfönnedlingstvång 12paragraf, åläggasstöd nämndaav

Övriga bestämmelser
frågor enligtarbetstagarorganisation iden företräder§ Beträffande15 som

facklig förtroendemanslagen 1974:358och icke omfattasdenna lag omav
1977:1160kap. arbetsmiljölagenpå arbetsplatsen 6 10-14ställning äger

1977:1165.motsvarande tillämpning. Lag

facklig företrädare frågordenparagrafen har iEnligt är som avsessom
1974:358 fackligomfattas lagenfrämjandelagen och intei omsom av

motsvarandearbetsplatsenställning påförtroendemans
skyddsombud enligttillkommeranställningsskydd ettsom

sådaninnebär bl.a.och 225. Dettaarbetsmiljölagen se 303 att ens.
denneuppgifter,fullgöra sinafår hindrasföreträdare inte oavsettatt om

ieller inte.anställd hos arbetsgivarenär

fårdenna lag intemed ärende enligtbefattninghar tagit16 § Den ettsom
enskildashar fåttvad han därvideller utnyttjaobehörigen röja veta om

driftsförhållanden.ellerförhållanden eller affärs-personliga
bestämmelsernastället iverksamhet tillämpas iallmännasI det

myndighet enligtfråga1980:100. uppgiftersekretesslagen I enom som
vidarbetstagarorganisationföreträdare förförevarande lag lämnar till enen

kap.myndighet gäller 14 9 §någonmyndigheten eller vid annan
1980:219.sekretesslagen. Lag

bestämmelserframgårinnehåller,Paragrafen omovan,som
ärende enligtbefattning medden tagittystnadsplikt för ettsom
innebär dettakap. sekretesslagen,främjandelagen. Vad gäller 14 9 §
förbehålluppgift medlämna vissmyndigheten kanlagrum utatt som

uppgiften vidare.inskränker lämnarätten att

underrättelse eller uppgiftdenna lag eller ivarsel enligt i§ i19 Den somsom
oriktig uppgift,oaktsamhet lämnaruppsåtligen ellerochi 6 7 av grovavses

år.fängelse högsttill böter eller i Lagsaknar betydelse, dömesvilken ett
1996:1425.

18-51353
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finns alltså istrajjfansvar för oriktig uppgift 19bestämmelseEn om
eller oaktsamhetden uppsåtligenparagrafen framgårAv att avsom

ellerdöms till böteruppgift i §sådan uppgift i bl.a. 7lämnar avsessom
uppgiften integäller dock endastår.fängelse i högst Dettaett om

saknar betydelse.

till böterförordnande enligt dömesiakttager 12Arbetsgivare,20 § som
år.fängelse högsteller i ett

iakttaunderlåtenhetEnligt lagmmmet ettär att av
förordnandemeddelatArbetsmarknadsstyrelsen om

gällerliksom vadstrajibelagt. Straffskalanarbetsförmedlingstvång är,
fängelse i högst år.uppgift, böter elleroriktig ett

får väckas endast efterochi 19 20 §åtal för brottAllmänt22 § som avses
1984:423.arbetsmarknadsstyrelsen. Lagmedgivande av

kunnaskalloch 20för brott i 19allmänt åtalFör att som avses
medgivande.Arbetsmarknadsstyrelsen lämnat sittväckas, krävs att

länsarbetsnämndförsenligt denna lagutdömande viteTalan23 § avavom
1996:1425.Arbetsmarknadsstyrelsen. Lageller

föra talanArbetsmarknadsstyrelsen fårLänsarbetsnämnd eller om
enligt främjandelagen.utdömande viteav

hosdenna lag föresbeslut enligtarbetsmarknadsstyrelsensTalan24 § mot
1975:743.besvär. Lagregeringen genom

1988:1139 medförordningfår, enligtLänsarbetsnämndens beslut
hosöverklagasArbetsmarknadsverket,förinstruktion

föreskrivet ivadenlighet medArbetsmarknadsstyrelsen i ärsom
nämnda förordning.förordningen se 50 §

främjandelagen,får, enligt 24 §beslutArbetsmarknadsstyrelsens
överklagas hos regeringen.

bl.a. följande.307 uttalasförarbetena s.I

meddelatsförpliktigad följa anvisningarrättsligtarbetsgivare inteEn är att som
och §§.stöd respektive 13 Avmed 9 lllänsarbetsnämnd eller AMS avav

någon direktinte harbeslut anvisningarregler följerallmänna att om som
sysselsättningslagliksom ärsöverklagas. har i 1971rättsverkan kan Detinte

från dessa allmännadetta sammanhangpåkallat iinte göra avstegattansetts
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regler. kan tilläggasDet arbetsgivare meddelats anvisningaratt, om en som av
länsarbetsnämnd dessa betungande,för det står honom fritt att,anser vara
liksom andra inte nöjda med länsarbetsnämndenshandläggning, vändaärsom

till anhållasig AMS och ingripande från styrelsen.om

framhålls förarbetenaDet i 307 det lageni inte har tagits inatt
bestämmelsenågon Arbetsmarlcnadsstyrelsens beslut gällerattom

omedelbart. följer beslutHärav kan överklagas fårinteatt som
verkställas arbetsgivarens förränvilja det har lagavunnitgentemot
kraft.

25 § Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens
Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva undantag från meddelal-l2 samt

föreskrifter för tillämpningen dessa bestämmelser. Sådananärmare av
fårundantag eller föreskrifter dock innebära fönnånligainte mindre regleratt

skall tillämpas arbetstagarna EG-rådetsför följer direktivän som av
75/129/EEG den februari och 92/56/EEG17 1975 den juni24 1992. Lagav av
1994:1689.

paragrafen harGenom regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Arbetsmarknadsstyrelsen alltså möjlighetgetts att
föreskriva från bl.a.undantag 7-12 §§ meddela närmaresamt
föreskrifter för dessa bestämmelser. förarbetenaI s. 307 uttalas detatt

föreliggabranscher kan speciella förhållanden påkallarinom vissa som
Ävenavvikelse från de meddelade varselreglema.i 1-6 reglerna i

anställningsfrämjande åtgärder för äldre7-12 arbetstagare ochom
arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga falltorde i vissa behöva
modifieras.

gäller medVad begränsningarna anledning EG-rådets direktiv,av
främjandelagensdessa varselregler.avser
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deTillämpningen5 av

reglernaanställningsfrämj ande

den praktiska tillämpningenuppfattningsyfte fåI att avomen
arbetsrättskommittégenomförde 1992 årsfrämjandelagens regler en

ochredogörelse för frågornautförligenkätundersökning. En svaren
utredningardelbetänkande Arbetsrättsligafinns kommitténsi -

vid 1992 årssekretariatetbakgrundsmaterial utarbetat av
tioff.. Frågorna,1994:141 506arbetsrättskommitté SOU som vars.

länsarbetsnämnder. Tillsamtligatillställdes 24till antalet,
tillfrågadeSamtligaställdes fem frågor.Arbetsmarknadsstyrelsen
innehålletsammanfattningsvisföljande redovisasdetinkom med Isvar.

härpå.bestämmelserna i 7-13frågorna beröri samt svarensom
tillinnehållet i frågornasammanfattningsvisDärefter redovisas

dessa frågor.styrelsens påArbetsmarknadsstyrelsen och svar

synpunkterLänsarbetsnämndernas

föreladelänsarbetsnämndendethur vanligtfråganPå att envar
främjandelagen omuppgift enligt §lämna 7arbetsgivare att

nämndernatredjedelarsvarade tvåstorlek etc.arbetsstyrkans attavca
de åren. Detfall inteförekommit, idet inte attsenastevart uppgavs

samarbetet mellannaturlig del iofta ingåruppgifter dockdessa som en
arbetsgivaren.arbetsförmedlingen ochlänsarbetsnämnden,

verksamhet idet förekom någonställdesfrågorAndra var omsom
kontrolloch vilkeni länethos arbetsgivarnaanpassningsgrupper

verksamhet,hade dennaså falllänsarbetsnämnden i över om
nämndenföreträdd anpassningsgruppema,länsarbetsnämnden i omvar

överlägga medanmodat arbetsgivarenågon gång atten
ärende hadesådantoch någotlänsarbetsnämnden enligt 8 § om

svarade, medNämndernaArbetsmarknadsstyrelsen.tillhänskjutits ett
vilkatraditionell mening ianpassningsgrupper ifåtal undantag, att

verksamhet iförekom.inte Annannämnden har representanter -
till nämnd påvarierade från nämnddock.syfte förekom Detsamma

arbetsgivaremångabedrevs.detta arbetet DetVilket attt.ex.sätt angavs
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hade kontaktperson arbetsförmedlingenpå och arbetet medatt atten
placera arbetshandikappade ofta sköttes via dessa kontaktpersoner, att
det anordnades andra forum med arbetsförmedlingen och större
offentliga arbetsgivare där frågor anställning medom av personer
nedsatt arbetsförmåga diskuterades tillfälliga samrådsgruppersamt att
inrättades vid driftsinskränlcningar. Endaststörret.ex. en
länsarbetsnämnd svarade den anmodat arbetsgivare överläggaatt atten
enligt främjandelagen.8 § övriga hadeDe inte tillämpat denna
möjlighet de fem-tio åren. framkomSåvitt hade endastsenaste ett
ärende, i slutet 1970-talet, hänskjutits till Arbetsmarknadsstyrelsen.av
Enligt arbetsrättskommittén kunde det sammanfattningsvis sägas att
länsarbetsnämnderna tidigare hade aktiv roll företagensien
anpassningsgrupper, verksamheten hade förändrats sedanattmen

Ävenmitten l980-talet. nämnderna vid förtidpunkten enkätenav om
företräddainte i försökte främjaanpassningsgmppervar man

placeringen arbetshandikappade olika samarbete.typerav genom av
På frågan länsarbetsnämnden någon gång tillämpat § och9om

meddelat arbetsgivare beträffande åtgärderanvisningaren som
behövde vidtas för bereda bättre sysselsättningsmöjligheter äldreatt
och arbetshandikappade, kvoteringsanvisningar, svarade allat.ex.
nämnder regeln aldrig hade tillämpats. nämnderTreutom tre att
svarade regeln inte längre användes den hade tillämpatsatt attmen
tidigare. nämnd denEn erinra lagens förekomstatt attangav genom om
erhållit dialog med arbetsgivaren. Några nämnder sade hasigen som
ambition försöka förmå arbetsgivaren anställa viss kvotatt att en
äldre och handikappade, det förekommitinte någonattmen uppgav
formell anvisning. Två länsarbetsnämnder deatt ettuppgav genom
samrådsförfarande mellan olika myndigheter hade kunnat ha
överläggningar byggt frivillighetpå och förtroende. ochI medsom
detta hade kunnat undvika drastiska tvångsåtgärder. Längreman
tillbaka i tiden hade avtal träffats anställdavisst antal skulleatt ettom

arbetshandikappade etc.vara
På frågan länsarbetsnämnden någon gång fört talanom om

utdömande enligt främjandelagen23 § svarade nämndvite attav en
den under den femårsperioden fört talan vid två tillfällen.senaste
Övriga länsarbetsnämnder besvarade frågan nekande.

Avslutningsvis ställdes följande frågor. Vilken inställning har
länsarbetsnämnden sammanfattningsvis till reglerna om
anställningsfrämjande åtgärder Fyller reglerna något syfte Har
reglernas blotta någon betydelse fbr länsarbetsnämndensexistens
arbete med dessa frågor det någon konfliktFinns mellan de uppgifter
länsarbetsnämnden har enligt arbetsmiljölagen och lagen allmänom
försäkring, de uppgifter nämnden har enligt 7-13 §§samt
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främjandelagen samordnas arbetet enligt deHur olika regelverken
reglernaBör ändras på något sätt

Ett mycket antal finns här redovisade. Sammanfattningsvisstort svar
kan beträffande inställningen till reglerna följande. Femsägas
länsarbetsnämnder främjandelagens regler verksamtatt ettuppgav var
stöd i arbetet med på arbetsmarknaden. nämnderDessautsatta grupper

bl.a. följande kommentarer. Under de första åren förekomgav
överläggningar medan det vid tidpunkten för enkäten förekom allsinte
eller förekom sällan, vilket kunde bero innehålletpå i lagenatt nu var

känt. Oftaväl räckte det med erinra lagens förexistensatt attom
undvika tillämpning. Enligt nämnderna hade främjandelagen-en en av
efter den arbetsmiljölagens tillkomst- i det praktiska väglednings-nya
och yrkesinriktade rehabiliteringsarbetet fått betydelse,minskad även

det formella stödet främjandelagen inte kunde underskattas. Enom av
länsarbetsnämnd anförde lagen fylldeväl sin uppgift. Enänatt mer

anfördenämnd de anställningsfrämjande reglerna hadeattannan
tillämpats i mycket omfattning.ringa Nämnden ansåg de nuvarandeatt
reglerna, bl.a. på grund bristande sanktionsmöjligheter, inteav gav
tillräckligt stöd arbetet. förslagi Som framtidaattangavs en
främjandelag skulle kunna bestå kombination sanktions- ochav en av
stimulansåtgärder. Vidare anfördes både länsarbetsnämndens ochatt
arbetsfönnedlingamas organisation och arbetssätt sedan
främjandelagens tillkomst ändrats på sådant främjandelagenssättett att
föreskrifter i dess vid tidpunkten för enkäten föreliggande utformning

svåra tillämpa. gälldeDet delegering olikaatt t.ex.var av
arbetsuppgifter beslut,och tillkomsten arbetsmarlcnadsinstitut ochav
Arbetslivstjänster förändringar reglerna församt av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enligt andra länsarbetsnämnder
gällde bl.a. följande. slopandeEtt reglerna skulle försvåra arbetetav

Ävenmed arbetsplacering. bestämmelserna sällan lett till direktaom
åtgärder bedömdes de ha effekt. Reglerna kunde brapreventiven vara

ha bakgrunden,i de användes enligt bokstav.inte sin Detävenatt om
önskvärt fannsdet regler markerade samhällets påatt attvar som syn

anställa handikappade. Lagförpliktelser skulle finnas aldrig ellermen
sällan behöva användas. revidering lagtexten skulleEn av vara av
värde. effekternaDe mätbara lagen ansågs begränsade. Lagenav
ansågs uddlös. Regelverket administrativt svårhanterligt ochvara var
den fiskala stoduppgiften i målkonflikt med andra uppgifter. Inslaget

tvång talade lagen användes.mot attav
Arbetsrättskommittén sammanfattade i denna del enligtsvaren

följande. Av framgår sammanfattningsvis att merpartensvaren av
länsarbetsnämndema har inställningpositiv till lagens regleren om

Ävenanställningsfrämjande åtgärder. bestämmelserna alltidinteom
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de hadirekta åtgärder bedömseller tillenligt sin bokstavanvänds en
arbetsrättskommittén,lagen,effekt". Kritikenpreventiv mot angav

inslaget tvång,lagen och dåutformningengällde främst somavav
metod. stodtveksamarbetskrävande och Insatsenansågs envara

åstadkommas. Avkundetill vadproportionknappast i svarensom
inslaget tvångansågkommittén, mångaframgick enligt attattäven, av

arbetsgivarsidan. Vidaremedkontakten attkunde försämra angavs
sanktioner.saknadeformulerad ochotydligtlagen var

samverkan medbeträffandeLänsarbetsnämndema uppgav
nämnd ansågföljande.bl.a. Enarbetsgivareoch attförsäkringskassa

personalfrågormedförde mångaanpassningsgrupperverksamheten i att
betraktadesföretag. Lagenmedelstora ochikunde lösas större mer som

arbetsmiljölagen och lagenlagstiftningen,samverkanslag. Den nyaen
Försäkringskassanfrämjandelagen.hadeförsäkring,allmän ersattom

delar tagithade till överyrkesinspektionenoch stora
medverkarolltidigarearbetsförmedlingenslänsarbetsnämndens och att
hade vidArbetsförmedlingenanställda.redanförrehabiliteringi
äldre ochmöjlighet sigfåttför enkäten ägnatidpunkten attstörre

vidmålgruppFrämjandelagensarbetssökande.handikappade var
Arbetsrättskommitténarbetslösa.deenbartsvarstillfället

frågangällerdetföljande. "Närenligtsammanfattade omsvaren
länsarbetsnämndema ingaregelverkenmellankonflikteventuell ser

berördamedsamarbeteetableratdetregel finnsproblem. I ettstörre
uppståkonflikt kangällandedocknämndmyndigheter. En attgör om

åvilar dem".detmyndighet beaktarrespektiveinte ansvar som
länsarbetsnämndemasinnehållet idetBeträffande nämnare

5261994:141SOUsamverkansfrågan,synpunkter på s.se
samordningentillfrågadesLänsarbetsnämndema även avom

sammanfattningsviskonstateradeArbetsrättskommittén attregelverken.
medöverenskommelseträffatdelänsarbetsnämndernågra attuppgett

iblandocharbetsförmedlingen ävenförsäkringskassa,
myndigheternaansvarsfördelningenvad gälldeyrkesinspektionen

emellan.
sammanfattadereglernaförändringbeträffadedärefterVad av

"Ävenföljande.enligtsynpunkternämndernasarbetsrättskommittén
inställda till 7-14länsarbetsnämndema positivtärmerparten avom

bestämmelsernanämndendastfrämjandelagen det attär uppgersomen
Övriga nämnderändringar.behållas attbör kunna utan anser

utformasbör kunnaLagenbestämmelserna behöver över. t.ex.ses
kompletteras".reglernalagstiftning såtillbättre och attannananpassas
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synpunkterArbetsmarknadsstyrelsens

annorlunda frågor.Arbetsmarknadsstyrelsen ställdes någotTill
frågahäntdet någon gångtillfrågades bl.a.Styrelsen att enom

tillämpades lagenfrämjandelagenenligttill styrelsen 10 §hänskjutits
hade hänskjutitsärendeendastöverhuvudtaget. Det att ettuppgavs

Arbetsmarknadsstyrelsenenligtinte 10till styrelsen, uppgavmen
aldrigenligt §till överläggningar 11kallelsevidare bl.a. att

arbetsförmedlingstvånghade omheller 12 §förekommit. Inte
förbuddiskuteratantal företaghade medstyrelsentillämpats ettmen

hade om13 §arbetstagare. Däremotäldresägamot att upp
tiotaltillämpats.branschnivå Drygtpåöverläggningar ett

träffats med1980-taletunder börjanhadeöverenskommelser av
äldreanställningverka föraktivtbranschorganisationer att avom
antalarbetsförmåga. Ettmed nedsattoch arbetstagarearbetstagare

brottåtal föröverenskommelser. Allmäntföljde dessakonferenser mot
talanheller hadehade förekommit. Inteuppgift inteoriktig19 § om

Arbetsmarknadsstyrelsen kunde inteförts 23 §.utdömande viteav
hosförtsbeslut någon gångstyrelsenstalanerinra sig motatt

skrivelsetidigare ianförde denStyrelsenenligt 24 attregeringen en
reglerlagensbehovetpåpekattill regeringen översyn omavav

iandra regler,förhållande tillåtgärderanställningsfrämjande i t.ex.
detta behovförsäkiing,allmänoch lagenarbetsmiljölagen saint attom

kvarstod.
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överväganden och förslagTidigare6

Inledning1

lagstiftningförslag lämnats beträffandeUnder 1990-talet har mottre
funktionshinder.medarbetslivet Detdiskriminering i av personer

det lagförslag lämnade i vårtlämnade förslaget viärsenast som
arbetslivet meddelbetänkande Förbud diskriminering imot av personer

funktionshinder SOU 1997:176.
första lagförslagen har diskussionersamband med de tvåI

aktiva åtgärder, delsrörande dels införande olikaförekommit av
vårtfrämjandelagen. Genomavskaffande eller omarbetning av

föreslagit arbetsgivaren skalldelbetänkandet harlagförslag vii att vara
för undgåanpassningsâtgärderstöd- ochskyldig vidta vissa attatt

diskriminering.föransvar
lagförslagenredogörelse för deföljande lämnas kortdetI treen

aktiva åtgärder,inkluderat förslagenbeträffande diskriminering, om
förekommande förslagbehandlingförslags fortsattaoch dessa samt

redogörelse förfrämjandelagen. Därefter lämnas kortbeträffande etten
beträffande desammanhang förekommitförslag i annatettsom

främjandelagen.ande reglernaanställningsfrämj i

SOU 1992:52samhälle för alla6.2 Ett

slutbetänkandelämnade juni 1992 sitthandikapputredning i1989 års
1992:52.samhälle för alla SOUEtt

lagarsammanlagt 13slutbetänkandetUtredningen föreslog i nya
förtillgänglighetarbetslivetsdäribland lageller lagändringar, om

tanke bakom utredningensfunktionshinder. bärandemed Enpersoner
få bättrefunktionshinder skullemedförslag attvar personer

arbetsmarknaden.möjligheter verka på den öppnaatt
tillgänglighetarbetslivetsUtredningen lagenatt var enangav om

enligträttigheteroch komplettera de"pluslag avsedd förstärkaatt som



1998:107SOUoch förslagövervägandenTidigare76

lagenarbetsmiljölagen ocht.ex.befintliga lagarredan om
funktionshinder.enskilde medtillkom denanställningsskydd

med lagenändamåletförslaget l § göraEnligt att personervar
dettaarbetslivet. Ijämställda idelaktiga ochfunktionshinder fulltmed

skyldighet vidtaarbetsgivaresdels reglerförslagetsyfte innehöll attom
arbetssökandediskrimineringförbuddelsåtgärder,rad aktiva mot aven
utformat medLagförslagetfunktionshinder.medoch arbetstagare var

förebild.jämställdhetslagen som
förskyldighetföreliggaskulle det§§2-4förslagetEnligt en

arbetsgivareenligt följande. Enåtgärderaktivavidtaarbetsgivare att
främjadeåtgärdergenomföraochbehovetundersökaskulle somav

medförarbetsmöjlighetemaochanställnings- personer
fannstill detvidareskullearbetsgivare attfunktionshinder. En se

arbetstagareförbehövdesstödarbetshjälpmedel och attannat ensom
skulleVidarearbete.utföra sittskulle kunnafunktionshindermed

arbetsledningochåtgärderpersonalutvecklandearbetsgivaren anpassa
funktionshinder. Enmedhos arbetstagareoch behovtill förutsättningar

storlek, ställaarbetsplatsensberoende påårligen, ettskullearbetsgivare
omfattadesför den kretsförfogandetillpraktikplatserantalvisst som

för vissaoch servicestödlagförslag tillutredningens omav
högst 50med minst 25arbetsgivarefunktionshindrade för menen

förfogande.till Deställasarbetsplatssärskildanställda skulle minst en
skulle intepraktikplatserdessaanvisades somansespersoner som

praktiken.fullgjordedearbetstagare när
innehöll olikaföreslagna 5-11deBestämmelserna i

diskrimineringsförbud.
förslagetiåtgärder,aktivapå attBeträffande kravet omangavs

skyldighonhan elleråtgärder attvidtogintearbetsgivaren varsom
§.föreligga llmissgynnandeskulle otillåtetenligt 2-4vidta anses

arbetsgivarenskulledettakonsekvens attföreslogsDet att varaaven
skadeståndsskyldig.blev

skyldighetenutredningenuttaladetill 2 §specialmotiveringen attI
skulleindividuella Insatsernainsatser.generella tasåvälavsåg som

utgångspunkt frånMedarbetssökande arbetstagare.såvälsikte på som
för olikaplaneraarbetsgivareborde varjeåtgärderaktivakravet om

borde integrerasplaneråtgärder. Sådanaandeanställningsfrämjtyper av
arbetsmiljö-för sinhadei övrigtarbetsgivaren upprättade planeri att

anfördestill 3 §specialmotiveringenrehabiliteringsverksamhet. Ioch
föråtgärderandrautbildning ochintroduktion,kravet attatt anpassa

första stycketoch instruktionerarbetsledningpersonalutveckling samt
enligtskyldigheterarbetsgivarensprecisering3, avvar en

behoven hostillsärskild hänsynmed§3 kap. 3arbetsmiljölagen
pågäller kravetVadfunktionshinder.medarbetstagare
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åtgärderavsågkravsades dettastycket 1förstaarbetshjälpmedel att
Underarbetsmiljölagen.enligtarbetsgivarensgick utöver ansvarsom

anförde utredningentillhandahållandeochansvarsfördelningrubriken
följande.bl.a.

generelltså arbetsgivaretillämpatstolkats ochhittillshar inteArbetsmiljölagen att
omfattandemedfunktionshindradetillgänglig förverksamhet blirallskall till attse

enligtutveckla arbetsgivaransvaretanpassning.och Attstödbehov av
de riskerförstärkaytterligareoch skulleorealistisktfulltarbetsmiljölagen ut vore

arbetsgivarensochsjuklönerefonnenaktualiseratsutestängningför genomsom
rehabiliteringsåtgärder.arbetslivsinriktadeföransvar

handikappombudsmansärskildocksåföreslogUtredningen att en
skulle inrättas.

Såvittfrämjandelagen.gjorde vidareUtredningen översyn aven
anfördeåtgärder,anställningsfrämjandereglerlagens omavser

utgjorde1970-taletunderlagendenna delbl.a.utredningen att enav
anpassningsgruppema.de s.k.uppbyggnadenförutgångspunkt av

kommitutredningen överenligt att tasverksamhet hadeDenna senare
rehabiliteringsverksamhet.ochanpassnings-arbetsgivarens egen

tvångsmedel,innehåller vissafrämjandelagenframhöllUtredningen att
användningtillkommitaldrigarbetsförrnedlingstvånget,ytterst som

följande.bl.a.anförde vidareoch

effekternågrahardag intefrämjandelagen ikan konstaterasDet att
harfunktionshinder. Lagenmedmänniskorföranställningsmöjlighetema

personkrets. ...utredningenssikte påheller tagitaldrigegentligen
spelatfrämjandelagenframhålla vivill vi utsidautredningens attFrån att anser

medmänniskoråtgärder föranställningsfrämjandevadrollsin avser
funktionshinder.

framlagdadethandikapputredningen drog attslutsatsDen varsom
funktionshindradeförtillgänglighetarbetslivetstill lagförslaget omen

främjanställningsfrämjande delarna idekundedirekt ersätta
tillförasvarselreglerna kunnaskulle överutredningenEnligt annan

främjandelagenochanställningsskyddslagen,lämpligenlagstiftning,
upphävas.därmed

yttrandenRemissinstansernas6.2.1

handikapputredningensyttrandenremissinstansemasbeträffarVad om
och arbeteanställningtillmöjligheterfrämjandeaktivtförslag avom



78 Tidigare överväganden och förslag SOU 1998:107

arbetsplatsanpassning 2-3 i lagförslagetsamt arbetslivetsm.m. om
tillgänglighet kan bl.a. följande nämnas.Arbetarskyddsstyrelsen ASS
framhöll mellan den föreslagna lagengränsen och arbetsmiljölagenatt
måste förtydligas så överlappning och dubbelarbete skulle undvikas.att
Enligt styrelsen borde första punkten arbetshjälpmedel utgåom
eftersom skillnaden mellan det arbetsgivaren har enligtansvar som
arbetsmiljölagen och det därutöver den nämndaansvar som
bestämmelsen avsåg reglera mycket begränsad och skulle bliatt var
praktiskt innehållslös. Arbetsmiljöfonden anförde medtaget att en
pluslag till arbetsmiljölagen skulle det bli konsekvent arbetsgivarensatt
aktiva åtgärder och betonades och insatserna integrerades iattansvar
arbetsmiljö- och rehabiliteringsverksamheten. Svenska
Arbetsgivarföreningen SAF betonade ytterligare skyldigheteratt
beträffande arbetshjälpmedel inte fick innebär ökade och
produktionshämmande kostnader för företagen. Företagarnas
Riksorganisation invände förslaget med hänvisning till detmot
merarbete och de merkostnader skulle bli följden för mindreävensom
företag alla arbetsgivare förpliktigades till det fannsatt attom se
arbetshjälpmedel, arbetsbiträde och särskild praktikplats för
funktionshindrade Syftet underlätta för funktionshindradeattpersoner.
skulle uppnås bäst flexibla och individuellt utformade lösningargenom
på varje arbetsplats. Svenska Kommunalarbetareförbundet SKAF
förutsatte samråd skulle ske med den fackliga organisationen, iatt t.ex.
fråga de planer arbetsgivaren skulle ha för rehabilitering,om
arbetsmiljö, arbetshjälpmedel och praktikplatser. AkademikersSveriges
Centralorganisation SACO framhöll arbetsmiljölagen innehålleratt
regler för främja arbetsmöjlighetema för medatt personer
funktionshinder, lagen tillämpasinte i det syftet. så skallFöratt attmen
skulle ske skulle det krävas yrkesinspektionen aktivt påpekade ochatt
följde frågor arbetsanpassning och Arbetarskyddsstyrelsenattupp om

anvisningar på området Hörselskadades Riksförbund HRFutgav
ansåg och finansieringsprincipen borde gälla föratt ävenansvars-
arbetslivet under förutsättning kostnaderna för reformen barsatt av
arbetsgivarkollektivet differentierade arbetsgivaravgifter ochgenom
bildandet arbetsmarknadsfond. Av remissinstanserna underströkav en

medlemsförbund14 inom Handikappförbundens Centralkommitté
HCK Handikappades RiksförbundDe DHR viktensamt attav
stadgandet i den aktuella bestämmelsen lagförslageti arbetslivetsom
tillgänglighet måste kopplade till sanktioner vid underlåtenhet frånvara
arbetsgivarens sida.

Vad gäller handikapputredningens förslag obligatoriskaom
praktikplatser 4 §, yttrade drygtsig 60 remissinstanser förslaget.över
Drygt hälften tillstyrkte i princip förslaget. tredjedelEn av
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tveksamhetuttaladeelleravvisade förslagetremissinstansema
anförde bl.a.AMSArbetsmarknadsstyrelsenbeträffande detta. att

bordekvotlagstiftning den lösningstyrelsen inte ansåg att somvar
dethandikappade,arbetsfrågoma förför lösaeftersträvas attatt men

skyldighetarbetsgivarenmodellfinnas skälkunde prövaatt som gaven
med praktikplatser.ställaatt upp

föreslagna lagendenförslagbeträffar utredningensVad därefter att
defrämjandelagen iskulletillgänglighetarbetslivets ersättaom

förslag intekommenterades dettadelarna,anställningsfrämjande
remissinstansema.närmare av

behandlingfortsattaFörslagets6.2.2

inrättanderiksdagenförslag tillföranledde bl.a.Betänkandet av enom
godkändesFörslaget1993/941219.prop.handikappombudsman av
Myndigheten1993/94:397.rskr.1993/94:SOU27,bet.riksdagen

inrättades den juli 1994.lHandikappombudsmannen
Handikappombudsmannen1994:749till lagenförarbetenaI om

del remissinstanserdepartementschefen bl.a. ansett attatt enangav
arbetslivsområdetlagstiftning påförslagutredningens t.ex.om ny

svårigheterochdubbelregleringinnebära att vetaskulle kunna en
skulleflera lagareftersomtillämpas,skullelagstiftningvilken som

bl.a.bakgrundansågRegeringenvarandra.berörakomma motatt av
förslagframberedd läggaden inte ettdet attnämnts att somvarsom nu

roll.processförandeHandikappombudsmanneninnebar att engavs

DsDepartementspromemorian6.3

56996:1

inomarbetsgrupppresenteradeseptember 1996I en
förbudförslag till lagArbetsmarknadsdepartementet motett om

funktionshinder Dsmedarbetslivetdiskriminering i personerav
1996:56.

med lagenutformatsförslagetibestämmelserna motDet attangavs
förebild.diskrimineringetnisk som

osäkerhetentillmed hänvisningföreslog, bl.a.Arbetsgruppen om
fleramellanuppstodkonkurrensgällaskullevad omsom
medtillsättasskulleutredningdiskrimineringslagstiftningar, att en

diskriminering ilagstiftningsamladuppgift utreda motatt en
arbetslivet.
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Arbetsgruppen lämnade förslag på hur förfarandet hosäven
Handikappombudsmannen borde förändras föreslog frågansamt att om
eventuella förändringar främjandelagen skulle utredas särskildiav
ordning.

Arbetsgruppen lade fram förslaginte några skyldighet förom
arbetsgivaren vidta sådana åtgärder handikapputredningenatt som
föreslagit och därmed heller några förslag diskrimineringinte attom
skulle föreligga arbetsgivare inte vidtog sådana åtgärder.anses om en
Anledningen arbetsgruppen ansåg det värde sigiatt att ett attvar var
lagförslaget liktydigti med lagen etniskstort sett var om
diskriminering. behandlade dockGruppen i sin promemoria

förslaghandikapputredningens olika till aktiva åtgärder och
argumenterade sak varför den ansåg förslagen skullei inteäven att
läggas fram; nedan.se

Skälen för arbetsgruppens bedömning
Utredningens till den föreslagna generella bestämmelsenmotiveringnärmare

arbetsgivarens skyldighet främja anställnings- och arbetsmöjlighetemaattom
antyder de föreslagna åtgärderna åtminstone delvis arbetsmiljö- ochatt avser

skallrehabiliteringsåtgärder. Fråga hur den generella regeln uppfattas iär mer
bestämmelsen arbetshjälpmedel,relation till den preciserade ommer

arbetsbiträde arbetsanpassning.och annan
får meddet gäller anställda med funktionshinder syftet deNär

betydande mån tillgodosett.bestämmelser utredningen föreslagit i anses vara
Handikapputredningen föreslagna bestämmelserna skulle införasOm de av

skulle kunna skapaskulle det innebära till delar dubbelreglering ochstora en
oklarhet ansvarsförhållandena.om

arbetsförhållandenaEnligt kap. första stycket arbetsmiljölagen skall2 1 §
psykiskt avseende.till människors olika förutsättningar i fysiskt ochanpassas

arbetsmiljölagen efter detframhållits tidigare har 1992,Som att
bestämmelserhandikapputredningen lade sitt förslag, tillförts attom

skyldig till det på arbetsställe i hans verksamhet finnsarbetsgivaren är attatt se
lämpligt organiserad arbetsanpassnings- ochsätten

rehabiliteringsverksamhet kap. tredje stycket. Arbetsgivaren skall3 2 §a
också arbetsförhållandena till arbetstagarens särskilda förutsättningaranpassa

kap.3 3 §.
rådArbetarskyddsstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna om

arbetsanpassning och rehabilitering. gäller arbetsgivares verksamhet påDe en
till denområdet och arbetsgivares åtgärder för arbetssituationenatt anpassa

enskilde arbetstagarensförutsättningar för arbete.
föreskrifter arbetsanpassningarbetarskyddsstyrelsens ASF 1994:1I om

arbetssituationen:och rehabilitering 12 åtgärder för§ attom anpassaanges
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arbetssituationenskilda arbetstagarnasdeskall"Arbetsgivare anpassa
arbetsuppgifterna.försärskilda förutsättningarfrån derasmed utgångspunkt

har någonarbetstagarenenskildebeaktas denskall särskiltDärvid om
arbetsförmågan.begränsning "ellerfunktionsnedsättning avannan

harenskilde arbetstagarenbeakta densåledes särskiltskallArbetsgivaren om
arbetsförmågan.begränsningellerfunktionsnedsättning avannan

på erforderligakravföreskriften liggerdet iförutsätterArbetsgruppen attettatt
fårfunktionshinderanställda medochanpassningsåtgärder också vidtas att

ocharbeteutföra sittför kunnade behöverhjälpmedelsådana attsom
erforderligt stöd i övrigt.

föreskrifternatillämpningenrådArbetarskyddsstyrelsens allmännaI avom
"Åtgärder kanföljande:bl.a.och rehabiliteringarbetsanpassning somangesom

ellerarbetsredskapsärskildahjälpmedel ochtekniskaanskaffandevidtas är av
behövaocksåFörändringar kanarbetsmiljön. görasfysiskaförändringar deni
arbetstiderna,arbetsuppgifterna,arbetsfördelningen,arbetsorganisationen,i

Andraförhållandena.socialapsykologiska ochdearbetsmetoderna samt
ellerarbetsträningsärskilda informationsinsazser,kanåtgärder vara

också blikanpersonella stödinsatserellerbefattningarbetsprövning. Byte av
aktuellt."

bedömeranställdaanpassningsåtgärder fördet handlarNär om
ocharbetsmiljölagenbestämmelserna idärförarbetsgruppen att

långtgåendeochtydligaförfattningssamlingArbetarskyddsstyrelsens år mer
arbetsplatser.landets Enpåoch förankringbättre spridningharoch deatt en

målgruppernasärskiltosäkerhet,enbart skapaskulleregleringytterligare som
identiska. ...heltinte är

bestämmelse,generelladenarbetssökandefrågaI somsynsom
Funktionshinderbli svår tillämpa. ärföreslagit,Handikapputredningen att av

behövas förkananpassningsåtgärdersärskildaVilka attolika slag.många som
arbetsuppgift kanskall utförafunktionshinder kunnamed somenpersonen

gäller, vilketdetvilkenklartdetregel förstbedömas ärnär person
och vilkatill arbetsuppgifternarelationdess effekter ifunktionshindret är,

bestämmelseMed sådanfallet.enskildadetbehövs iåtgärder somensom
bedömasvårt klartmycketskulle detföreslagitHandikapputredningen attvara

främjaåtgärder föruppfyllt kravethakan attarbetsgivarenär ansesen
krävasbör intefunktionshinder. Detmedanställning av enpersonerav

tillgängliga fördemarbetsplatser förskall görahanarbetsgivare attatt anpassa
arbetssökande. ...anställda ellerframtidaeventuella

reglernaanställningsfrämjandeavskaffa debeträffar fråganVad attom
följande.bl.a.arbetsgruppenanfördeandelagen,i främj

överläggaarbetsgivareskyldighet förbestämmelser attFrämjandelagens om
anställdaredanarbetsförhållandena förförbättraåtgärder förmed AMV attom
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äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga innebär i
betydande män dubbelreglering, eftersom bestämmelser arbetsmiljönsen om
beskaffenhet och arbetsförhållandenaanpassning till arbetstagarensom av
särskilda förutsättningar också arbetsmiljölagen.finns i

Redan den lagstiftning infördes i början 1990-talet arbetsgivaressom av om
för rehabilitering anställda och skyldighet ha på lämpligt sättattansvar av en

rehabiliteringsverksamhetorganiserad anpassnings- och kan skäl attvara
avskaffa vissa bestämmelser i främjandelagen. gäller skyldigheten förDet
arbetsgivare överlägga med länsarbetsnärnnden åtgärder förbättraföratt attom
arbetsförhållandena för äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt
arbetsförmåga. förhållandetDet AMV för äldre ochatt ettges ansvar
handikappade anställda kan innebära risk arbetsgivarenssnarast att att ansvar
enligt lagstiftning urholkas. AMV har förettannan ansvar
anställningsfrämjande åtgärder för de nämnda enligt instruktionsingrupperna
1987:405. bakgrund vad redovisats kan det ifrågasättasMot av som om
främjandelagens bestämmelser på området behövs. Erfarenheterna av
främjandelagen dessutom lagen haft mycket betydelseliten förär att
sysselsättningsmöjlighetema med funktionshinder. Flera frågorför ärpersoner
dock oklara. Fråga reglerna helt kan utgå eller de behövs till viss del iär om om
omarbetat skick och de i sådana fall lagtekniskt skall placerade.rentvar vara

delen såMycket talar för införa varsellag och fråga den iäratt separaten om
ståttfall behöver Arbetsgruppen har inte med den tid tillöver.ses som

förfogande haft möjlighet lägga något konkret förslag vadatt avser
två delar frågafrämjandelagen och dess olika varför vi tycker denna böratt

utredas särskild ordning och bestämmelserna den nuvarandei iatt
främjandelagen får kvarstå oförändrade i avvaktan på sådanöversyn.en

6.3.1 Remissinstansernas yttranden

förslagArbetsgruppens gick på remiss bland 33 instanser, allaut varav
svarade. yttrandena framgår till19 instanser positivaAvutom atten var

förbudslag. föreslog helt eller delvis andradem dock 16Aven
lösningar de arbetsgruppen hade Några tyckte ocksåän attpresenterat.
frågan borde utredas ytterligare. Nio förklaraderemissinstansemaav

ha förslaget.sig inte någon erinran endast fyra instanserDetmot var
avstyrkte förslaget med hänvisning till det fanns behovinteattsom av

lag den föreslagna.en som
Flertalet avstyrkte förslaget eller haderemissinstansemaav

invändningar förslaget den deantingen på grunden ansågmot att att
borderegeringen i stället låta utreda möjligheten samladav en

lagstiftning diskriminering arbetslivet elleri på den grundenmot att
lagen etnisk diskriminering fall borde förebild.i intemot vart vara
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förordade förbud indirektFlera remissinstansema ett motav
förbudsreglema skulle utformasdiskriminering och att som

presumtionsregler.
till anställning ochVad beträffar aktivt främjande möjligheterav

hade bl.a.arbete arbetsanpassning remissinstansemasamt m.m.
viktigtföljande anföra. Socialstyrelsen ansåg detatt attatt var

kontinuerligt skulleFörsäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren
diskriminerandefölja behoven och till förebyggaatt attupp se

exempelvis borde uppdateringskulle uppkomma. Somsituationer av
skulle kunna hävdahjälpmedel ske för den funktionshindrade sig iatt

också viktigt arbetsförmedling ochbefordringsgångar Det attetc. var
skulle följa de företag tagitarbetsmarknadsinstitut emotsomupp

lönebidragsanställda och de stödpraktikanter och som engavs
Handikappombudsmannen delade arbetsgruppensförebyggande åtgärd.

Arbetarskyddsstyrelsensarbetsmiljölagen ochuppfattning att
tillräcklig reglering med avseende påföreskrifter kunde utgöra enanses

borde dock finnasför redan anställda.anpassningsåtgärder Det ett
diskrimineringförarbetena till lagförtydligande i mot aven

arbetsmiljölagen skullesade brottfunktionshindrade, att motsom
otillbörlig särbehandling funktionsnedsättning. Attkunna utgöra p.g.a.

internutbildning till lokalerexempelvis förläggerarbetsgivare enen
medtillgängliga för enskild arbetstagareinte är ensom

diskriminering kundefunktionsnedsättning borde kunna innebära att
borde bristande anpassningmotsvarandePå sätt avpresumeras.

vidotillbörlig särbehandlingarbetsplatsen kunna ettutgöra
bristandearbetsgivare denanställningsförfarande angavom en

varför meriterad sökandeorsak till bättrearbetsanpassningen som en
erbjudits anställning.funktionsnedsättning intemed

vilka kravJämställdhetsombudsmannen JämO frågantog omupp
för arbetsplatsen såställas arbetsgivare ändraskulle på attattsom en

utförande.hinder för arbetetsfunktionshindret medförde någotinte
tillhänvisningvilka fall arbetsgivarensVidare ställdes frågan i en

sakligtgodtasandra olägenheter skullekostnader eller ettextra som
befordraför anställa, utbilda ellerskäl inteatt en

ansågfunktionsnedsättning. JämOarbetssökande/arbetstagare med att
användasborde kunnarehabiliteringslagstiftningenarbetsmiljö- och

kunde krävas. Vidare ansåg JämOför vadminimimått attsom som
aktivamed reglerborde kompletteras vissadiskrimineringsförbudet om

kunde underlättavadåtgärder, undersöka på sättt.ex. att man
ochbefordran funktionshindradeanställning, utbildning och av

Arbetarskyddsstyrelsenhindren.planmässigt arbeta för undanröjaatt
rörandebeaktat de synpunkterASS fann arbetsgruppenatt

remissyttrandestyrelsen framfört i sittarbetsanpassning översom
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föreskriftergällande iförslag ochhandikapputredningens att nu
tillgodosågföreskrifterArbetarskyddsstyrelsensocharbetsmiljölagen

arbetsanpassning.reglerförslagdenna utrednings omom
HandikappadesochSamarbetsorgan HSO DeHandikappförbundens

indirektdet skulleDHR ansågRiksförbund att varaanses
möjlig finansieringhänsyn tillintearbetsgivarendiskriminering togom

med anställning. Tjänstemännenssambandianpassningarav
påborde ställas kravdetTCO ansågCentralorganisation att

anställda medantaletaktivt ökaplaner förarbetsgivaren attgöraatt
anfördeSamhall ABarbetsplatsen.påfunktionshinder att

ocharbetsanpassningarbetsmiljölagenbestämmelserna i om
skulledirektarbetsgivarenmedkompletterasborderehabilitering att

ande åtgärder.anställningsfrämjolikavidtaåläggas att
anfördepraktikplatserobligatoriskabeträffar fråganVad om

instämde iSocialstyrelsenföljande.bl.a.remissinstansema
hadefrivilligtill stånd påkom störrepraktik vägbedömningen att som

lagstadgatgrundats påpraktikarbeteleda tillmöjligheter änatt som
ansågtillhandahålla platsen. JämOför arbetsgivaren atttvång att

praktikplatserförslag pröva.Handikapputredningens värt attvarom
förpraktikplatserobligatoriskamedordninganfördeSamhall AB att en

deninomfunktionshinder bordemed svårare prövas, t.ex. nupersoner
Psykologförbundarbetsplatsintroduktion. Sverigesmedaktuella formen

modifierasbordepraktikplatserobligatoriskaframhöll förslagetatt om
förskyldighetobligatoriskhandladedet iställetså att om en

eller kommunenarbetsförmedlingenbegäranpåarbetsgivaren att avav
fleraellerinrättandetförhandlautsedd handläggaresärskild av enom

praktikplatser.
bl.a.anförde remissinstansemafrämjandelagenbeträffarVad

främjandelagenAMS tillstyrkteArbetsmarknadsstyrelsenföljande. att
arbetslivetdiskriminering ilagframhöllskulle TCO motattöver. enses

särskiltbordeförsvann. Detfrämjandelageninnebäraskulle fåinte att
övertalighet. Detmedsambandskyddet iförstärktadetvärnas om

Synskadadesförstärkas.ochbordefrämjandelagenansågs överatt ses
främjandelagen.utredainstämde behovetiRiksförbund SRF attav

framfördesförstärka lagen. Detsyfta tillborde attutredningEn att
för debehövdeslagstiftningmotsvarandefrämjandelagen eller en

få arbete.svårighetersynnerligahade attsompersoner

behandlingfortsattaFörslagets6.3.2

lag.föranledde ingenLagförslaget ny



överväganden och förslag 85TidigareSOU 1998: 107

1997:176delbetänkande SOUVårt6.4

1997/98: 179propositionenoch

förslag tillinnehåller utredningensdelbetänkandetframgårSåsom av
medarbetslivetdiskriminering iförbudlag mot personeravom

§.I första4diskrimineringdirektförbudfunktionshinder b1.a. motett
arbetssökandebehandlafårarbetsgivare intestycket att enenanges

förmånligtmindrefunktionshindermed äneller arbetstagare
behandlatskulle habehandlar eller ettutanarbetsgivaren personer

diskriminering. Idirektlikartad situationfunktionshinder isådant en
dåsituationeri sådanagällerförbudetandra stycket ävenattanges

skapaanpassningsåtgärder kanstöd- ochvidtaarbetsgivaren attgenom
vidtararbetsgivarenkrävaskanoch det skäligenlikartad situation atten
andraochförstaförbuden itredje stycketsådana åtgärder. I attanges

tillberättigad hänsynbehandlingen ettgällerstycket ärinte avom
böruppenbarligen intesärskilt intresseellerideelltsådant annat som

funktionshinder integrunddiskriminering påförvika intresset att avav
förekommer.

ellersällandiskrimineringsgrunder,från andraskillnadTill som
ellerarbetevisstutföraförmågaindividensinverkar påaldrig ettatt

funktionshinder iarbetslokal kanochsig inmöjlighet uttaatt enur
effekter. Omsådanaförmodas hautsträckninghögrebetydligt en

utföramedsvårigheterfåförväntasfunktionshindrad kan attperson
denhävdaskan detdemdelar attellerarbetsuppgifterna av

arbetet.förkvalifikationertillräckligaharfunktionshindrade inte
ochtillkan sigfunktionshindrade intedenfallet taDetsamma är om

Ävenarbetslokalen.sig iförflyttaeller övrigtiarbetsplatsenfrån om
likartad situationföljd däravenskall tilllikvärdigaövrigtmeritema i är

föreligga.inte anses
funktionshinderdiskrimineringsgrundentill detta förMed hänsyn

regelföreslagitsdetförhållande harväsentligaochspecifikamycket en
degäller istycketförstaförbudet i ävenandra stycketi attangersom

anpassningsåtgärderochde stöd-vidtafall arbetsgivaren attnär genom
Regelnsituation.likartadskapakankan krävasskäligen ensom

deavseende vidtillåts fästaarbetsgivare inteinnebär att en
ochinsigeller möjligheterarbetsförmågan uti att tabegränsningar ur

innebärafunktionshinder kanarbetslokalen ett omsom
rimlig nivåtillreducerasellerkan eliminerasbegränsningarna en

krävaskandet skäligenanpssningsåtgärder och attochstöd-genom
åtgärder.sådanavidtararbetsgivaren

någonskall finnasdet inteföreslagitharUtredningen att
Begränsningenaktuella.blikanåtgärdervilkabegränsning somav
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skulle i stället ligga det fåri inte bli oskäligt för arbetsgivarenatt att
vidta åtgärden.

Regeringen har i propositionen 1997/982179, överlämnats tillsom
riksdagen i juni 1998, föreslagit bestämmelse med motsvarandeen
innebörd, förutom skyldigheten vidta skäliga stöd- ochatt att
anpassningsåtgärder i förslagregeringens har begränsats till
anställning, befordran eller till utbildninguttagning för befordran.

Övriga6.5 förslag

6.5.1 års handikappkommittés1982 slutbetänkande

DsA 1984:12

Handikappkommittén hade bl.a. i uppdrag belysa effekternaatt av
främst främj andelagen för handikappades möjligheter få och behållaatt

arbete. Kommittén skulle därvid också bedöma erfarenheternaett om
lagen anledning till förändringar lagstiftningen.övervägaattav gav av

Arbetet skulle begränsas till de delar lagstiftningen berördeav som
arbetsförmedlingens Verksamhet.

Handikappkommittén konstaterade bl.a. Arbetsmarknadsverketatt
under de bedrivitåren antal projekt med syfte placerasenaste ett att
handikappade arbete. hadei Hösten 1979 verket mål i varjeattsom
företag och myndighet med anpassningsgmpp minst anvisninggöra en

äldre eller arbetshandikappade under nov/dec 1979. Iav en person
företag med rekryteringsbehov skulle emellertid antaletstora
anvisningar fler och stå i rimlig proportion tillvara
relcryteringsbehovet. Anpassningsgruppema skulle aktiveras i sitt
arbete och främj skulleandelagen användas i ökad utsträckning.

Resultatet blev andelen arbetsplacerade arbetshandikappadeatt
ökade under novemberprojektet 1979 april 1980 i jämförelse med-

frånperiod året tillinnan 6,5 9,4 Underprocent procent.samma
projektet antalet arbetslösa lägre och antalet lediga platser högre änvar
året innan.

Ytterligare antal projekt med intensifierad arbetsförmedlingett
genomfördes. vanligt riktmärke ha femEtt varit åtminstoneattsynes

Ävennyrekryteringen skulle arbetshandikappade.utgörasprocent av av
dessa projekt goda resultat.gav

Handikappkommittén föreslog i betänkandesitt föratt ansvaret
tillämpningen de anställningsfrämjande reglerna i princip skulleav
flyttas uppgifternedåt. De vilar på länsarbetsnämndenett steg som nu
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tillmedan den möjlighetöverflyttas till distriktsnämnder,skulle ställeti
arbetsförmedlingstvångetochanvisningaröverläggningar, ytterst som

läggas påArbetsmarknadsstyrelsen skulleligger pånu
skulle dockbranschvisa överläggningamalänsarbetsnämndsnivå. De

siktförändringarna påde föreslagna intestyrelsen. Omligga kvar på
arbetsmarknaden,arbetshandikappades situation påförbättra deskulle

införa reglerinför i lagfrämmandekommittén inte att omvar
kvotering.

någondelar föranledde inteHandikappkommitténs förslag i dessa
lagstiftning.

direktivhandikappkommittén enligt sinakan här tilläggasDet att
från rekryteringsutredningenbeaktavidare hade betänkandeatt ett

formelltenligt vilket1983:4,Arbetsförmedlingskontrakt DsA ett
ocharbetsmarknadsmyndighetemamellankunna slutaskontrakt skulle

kontraktetskulleArbetsgivarenarbetsgivaren.enskildeden genom
inflytande påavgörandearbetsfönnedlingenförbinda sig ettatt ge

särskiltvakanser. Ettandel företagetsvissrekryteringen avav en
förkomplement, utjämnafinnasskulleavgiftssystem attsom

merkostnaderna.
inställd tillHandikappkommittén negativtvar

förslag kom inteförslag och nämndarekryteringsutredningens senast
praktiken.heller iomsättasatt
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dubbelregleringFörekomsten7.1 av

arbetsgivarenkrav påkan ställasbedömning: DetUtredningens
stödbåde medanställdaredanförarbetsanpassningbeträffande etc.

nämndaikravarbetsmiljölagen. Deochfrämjandelagen somav
främststödmedpå arbetsgivarenställasavseende kan av

sanktionssystem,lagensinbegripetarbetsmiljölagen, motsvarar mer
arbetsgivarenställas påavseende kaniväl de kravän sammasom

kanDubbelregleringfrämjandelagen.tillämpningstödmed avav en
äldreanställdaredanbeträffandeföreliggadärmed sägas
dvs.arbetsförmåga,med nedsattarbetstagareocharbetstagare

och 2första stycket 1i bl.a. 8 §arbetstagaresådana avsessom
arbetssökande medarbetssökande ochäldrefrämjandelagen. För

förstaomfattas 8 §dedvs.arbetsförmåga,nedsatt avgrupper som
motsvarandenågonföreligger intefrämjandelagen,stycket 3

dubbelreglering.

analysenochredogörelsenförUtgångspunkter7.1.1

ställning tillochanalyserautredarenskallkommittédirektiven taEnligt
heltfrämjandelagenåtgärder ianställningsfrämjandereglerna omom

skickomarbetatdeltill viss ide behövs samtellerutgå lagenkan omur
effektenlagstiftningen. Detförändringar i sägsförslag på attlämna av

tillförslagskall utarbetaocksåutredarenbliarbete kan ettdetta att en
Främjandelagensföljande.anförs bl.a.Därtillvarsellag.separat

medöverläggaför arbetsgivarenskyldighetbestämmelser attom
arbetsförhållandenaförbättraåtgärder förArbetsmarknadsverket attom

nedsattmedoch arbetstagarearbetstagareäldreanställdaredanför
dubbelreglering.betydande måninnebär iarbetsförmåga en

anpassningochbeskaffenhetarbetsmiljönsBestämmelser avomom
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finnssärskilda förutsättningararbetsförhållanden till arbetstagarens
1977:1160. förhållandetarbetsmiljölagen Detnämligen också i att

försåledes enligt främjandelagen harArbetsmarknadsverket ett ansvar
innebära risk föranställda kanäldre och handikappade atten

lagstiftning urholkas.enligt Denarbetsgivarens annanansvar
för rehabiliteringinförts arbetsgivarenslagstiftning ansvar avomsom

organiseradha på lämpligtanställda och skyldighet sättatt en
skälrehabiliteringsverksamhet kan alltsåochanpassnings- attvara

bakgrund vadfrämjandelagen.bestämmelser i Motavskaffa vissa av
bestämmelserfrämjandelagensifrågasättasredovisats kan det omsom

främjandelagen dessutomErfarenheternapå området behövs. är attav
sysselsättningsmöjlighetemabetydelse förhaft mycket litenlagen har

funktionshinder.för medpersoner
vill utredningen erinraArbetsmarknadsverket,Vad beträffar attom

och länsarbetsnämnd iArbetsmarknadsstyrelsenomfattardetta verk en
offentligabl.a. denlänsarbetsnämnderna ingårvarje län. I

förordningenseoch arbetsmarknadsinstitutenarbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsverket.instruktion för139 med1988: 1

dubbelregleringvilken utsträckningoch analys igenomgångEn av
sådankonsekvensernabör blivadföreligger samt av ensom

ellerutgångspunkterutifrån olikakandubbelreglering, göras
och vilkenisjälva huvudfrågangällerinfallsvinklar. Vad om

skallanställningsfrämjande reglerfrämjandelagensutsträckning
bliskick, får resultatetförändratoförändrat ellerbehållas, i anses

fråganangripervilketpådetsamma sättoavsett omman
dubbelreglering.

beträffandearbetsgivarenställas krav pådet kanKlart är att
stödbåde medanställdaför redananpassningsverksamhet etc. av

beaktasdockfrämjandelagen. måsteoch Detarbetsmiljölagen att
förArbetsmarknadsverkets sidaagerande frånfrämjandelagen kräver

lagen.inträda enligtskallarbetsgivarensatt ansvar
tillämpas,främjandelagenförArbetsmarknadsverket har attett ansvar

Tillsynsuppgifterinträder.enligt lagendvs. arbetsgivarensatt ansvar
har såledesanpassningsverksamhetarbetsgivarensbeträffande gettsetc.

yrkesinspektionen ochArbetarskyddsverketbådetill
ocharbetsmiljölagenenligtArbetarskyddsstyrelsen
ochlänsarbetsnämndernaArbetsmarknadsverket

främj andelagen.Arbetsmarknadsstyrelsen enligt
tillsynsmyndighetema harolika sanktionssystemDe etc. som

begreppetinnebördberoende på dentill kan,tillgång som
ochbedömningen ividdubbelreglering beaktas antingen av omges,

vid bedömningenföreligger ellerdubbelregleringvilken utsträckning
bör få.dubbelregleringenvilka konsekvenserav
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ställer dennaOm del utredningsuppdraget på kansin spets,man av
vårt uppdrag innebära vad väljer lägga isägas oavsett attman-
begreppet dubbelreglering skallvi undersöka och ställning till iatt ta-
vilken omfattning det kan ställas krav arbetsgivarenpåsamma
beträffande anpassningsverksamhet för redan anställda med stödetc. av
främst arbetsmiljölagen med stöd tillämpningsom av en av
främj andelagen. den mån det kanI ställas krav på arbetsgivarensamma
med stöd de olika regelkomplexen, det ifrågasättaskan det ändåav om
finns skäl behålla de anställningsfrämjande reglerna; i oförändratatt
eller förändrat skick; lagi eller i lag. Framställning nedansamma en ny
följer i detta s.k. frågeschema.stort

Vi redovisar nedan de bestämmelser i arbetsmiljölagen mfl.
författningar vi betydelse för uppdrag enligtvårtsom anser vara av
ovan.

redogör dock förFörst vi vad de aktuella reglerna inännare nu
främj andelagen innebär; enligt lagtexten och förarbetena.enligt

Främj andelagens regler7.1.2 överläggningarom
och anvisningar

redogörelse bygger delvisDenna på vad redan anförts i avsnittsom
och3.3 3.5 kapitel-

Skyldigheten överlägga7.1.2.1 att

Enligt första stycket främjandelagen8 § l arbetsgivaren skyldigär att
överlägga med länsarbetsnämnden, eller den nämnden förordnar, om
åtgärder för förbättra arbetsförhållandena för redan anställda äldreatt
arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Enligt första
stycket föreligger2 motsvarande skyldighet överläggaatten
beträffande åtgärder för fortsatt anställning de nämndaatt trygga av

arbetstagare. kan här, enligt förarbetena,Det sigröragrupperna av om
arbetstagare börjat komma i riskzonen för se dockuppsägningsom
nedan beträffande bl.a. förstärktadet anställningsskydd som en
arbetstagare de aktuella har enligt lagen 1982:80ur grupperna om
anställningsskydd; anställningsskyddslagen. stycket reglerarFörsta 3
skyldigheten för arbetsgivare överlägga vad gäller nyanställningatt av
äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga samt

åtgärder för främja sådan anställning.attom
Målet för överläggningarna enligt främjandelagen enligtär,

förarbetena, åstadkomma anställningsförhållandena för äldreatt att
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tillfredsställandeblirarbetsförmågamed nedsattoch personerpersoner
kantänkbara lösningarAlla297.1973:129prop.arbetsgivarenhos s.

bör dessasamförstånduppnås ilösningarlängeSådärvid diskuteras.
åtgärder sefältobegränsatpraktisktfrånhämtaskunna tagetett av

259SOU 1973:7och 296220 samt s.prop. s.
allmännaÖverläggningama enligt denkanstycket lförstaenligt

föråtgärderolika220 gälla attpropositionenimotiveringen
särskildatill arbetstagarnasarbetsuppgifterocharbetsplatseranpassa

möjligtarbetsförrnåganinedsättningnågonsåförutsättningar, att om
lämpligamindregrundpåuppkommabehöverinte av

anförs298specialmotiveringen attarbetsförhållanden. I
arbetsanpassning.föråtgärderolikaföreträdesvis röröverläggningar
överläggningamavidbörArbetsmarknadsverkets representanter

finnshjälpmedelarbetsmarknadspolitiskademedverka till att som
möjligaanvändning itilländamål kommer störstaför dettatillgängliga

utsträckning.
förstaenligtvid överläggningarfrågaikan kommaåtgärderDe som

omplaceringfrämstförarbetena,torde, enligtstycket 2 avvara
medicinskellerarbetelämpligareför honomtillarbetstagaren ett

bibehållande ellerföråtgärderolikamedkombineradbehandling,
298.221;prop.prestationsfönnågan ävenförbättring s.ses.av

det kanÖverläggningama fråganrättsligadenbör inte ansesomavse
fråganpåinriktasenbartbörDeför uppsägning.grundsakligföreligga

arbetstagarensminskaförvidtaskanåtgärder attvilka somom
behöverinteöverhuvudtagetuppsägningsåanpassningssvårigheter att

221.prop.frågakomma i s.
kunnastycketförstaenligtöverläggningama,skallSlutligen avse

arbetstagareellerarbetstagareäldrevissanyanställningfrågan avom
anställning,erhållasvårighethararbetsförmåga, attmed nedsatt som

Ävenarbetstagare.sådanagenerelltrekryteringökadeller avmerom
främjaförarbetsplatsenvidtas på attbehövakanåtgärder som

viddiskuteraskunnaskallarbetstagaresådananyanställning av
och 298.221prop.överläggningama s.

anvisningarmeddelaMöjligheten7.1.2.2 att

enligt 9 §meddelaskananvisningardedärefter gällerVad som
och 299221se samtföljandekanfrämjandelagen nämnas s.prop.

haranvisningarnautformningenVidff..2601973:7SOU avs.
dock iakttasåterhållsamhet måstefrihet. Störrelänsarbetsnämnden stor

genomföras påkanåtgärdertvångsåtgärdergällerdet ännär som
åtgärderföreskrivabör inteArbetsmarknadsverketfrivillig somväg.
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det tillkommer myndighet, exempelvis Arbetarskyddsstyrelsen,annan
Åtgärdernabesluta får självfallet längre rimligeninte gå änatt om. som

kan krävas arbetsgivaren enskilt fall. fåri varje Kraven inte äventyraav
fortsatta verksamheten. skall mellanden En avvägning ågöras ena

det allmänna åstadkomma bättresidan intresset attav
anställningsförhållanden för äldre och med nedsattpersoner

sidan arbetsgivarens intearbetsförmåga och å andra intresse attav
detför alltför ingripande åtgärder. förarbetena uttalas inteIutsättas att

arbetsgivarensällan torde ändamålsenligt nämndenatt gervara
förutreda förutsättningarna vissaanvisningar närmareattom

sysselsättningsförhållandena för äldre arbetstagare ellerförbättringar av
arbetsförmåga. utredning kan dryftas iarbetstagare med nedsatt Denna

och grundvalen förskede överläggningama utgöraett senare av
framför allt blikonkreta åtgärder. torde därvidanvisningar Detom

försådana åtgärder kan behöva vidtasaktuellt med attsom
arbetsuppgifter till dessa arbetstagaresarbetsplatser och anpassas

det blir ökade möjligheter för redansärskilda förutsättningar, så att
kunnaoch ökade möjligheteranställda kunna kvar attstannaatt

kunna nåstorde tillfredsställande resultatnyanställa. Många gånger
förändringaranordningar,enkla tekniska smärre avgenom

arbetsmarknadspolitiskaeller vanligaorganisatorisk attart genom
medel i anspråk.tas

lagstiftning beträffande7.1.3 Annan

arbetsanpassning etc.

kande författningsrumredovisar nedanVi etc. vara avsom anses
det åliggervid de bedömningarbetydelse och intresse göra.attosssom

Arbetsmiljölagen7.1.3.1 m.m.

regler allmännaArbetsmiljölagens tredje kapitel innehåller om
kapitlet skall tillämpas med beaktandeskyldigheter. Bestämmelserna i

beskaffenhet enligt kap.kraven på arbetsmilj önsav

och kontroll verksamhetenSystematisk planering, ledning av

betydelse ikapitlet har särskilt kap. 2 §paragraferna i tredje 3Av a
infördes lagändringsammanhang. Paragrafendetta somgenom en

vadbygger till delar påträdde kraft den juli 1991i l stora sommen
första stycket skalllagändringen. Enligt kap. §gällde före 3 2även a
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verksamhetenkontrolleraplanera, leda ochsystematisktarbetsgivaren
uppfyller kraven itill arbetsmiljönlederpå sätt attett som

med stödföreskrifter har meddelatsoch iarbetsmiljölagen avsom
undersöka riskerna iarbetsskador, fortlöpandeskall utredalagen. Han

Åtgärderföranleds detta.de åtgärderoch vidtaverksamheten som av
skall tidsplaneras.omedelbartkan vidtasintesom

den utsträckningandra stycket, iskall, enligtArbetsgivaren
och arbetet med denna.arbetsmiljöndokumenteraverksamheten kräver

handlingsplaner börNämndaskall därvidHandlingsplaner upprättas.
alla slagsomfattal990/9l:l40 135prop.förarbetenaenligt s.

såvälgenomföra,arbetsgivarenarbetsmiljöåtgärder attavsersom 1
lmedbeslutade åtgärderplanerade ellerförebyggande åtgärder som jbör iarbetsmiljön. Dekonstaterade brister i upprättasanledning av

organisationerna. Av ioch de fackligaarbetstagarnasamverkan med
skyddskommittén skallframgårarbetsmiljölagenkap.6 9 § att

lkap.handlingsplaner enligt 3 2behandla frågor aom
behandlas ibara skallarbetsmiljöfrågor inteTanken är att en

den s.k.iockså integrerasskyddsorganisationsärskild utan
arbetsledning,beslutande chefer,hosdvs.linjeorganisationen,

såväl den fysiskaomfattarInternkontrollenpersonalhandläggare m.m.
och dearbetsmiljöfrågomapsykosocialadearbetsmiljön som

1990/911140 38kraven prop.arbetsorganisatoriska s.
föreskrifterienligt förarbetenaArbetarskyddsstyrelsen har att

jangivnaarbetsgivaren iankommer påvadpreciseranärmare nusom
frånFöreskrifterskett.ocksåharhänseenden. Detta

finns i AFSintemkontroll arbetsmiljönArbetarskyddsstyrelsen avom
1992:6.tidigare AFS1996:6

Arbetarskyddsstyrelsen ihär ettkanDet nämnas att
arbetsuppgifter,fördelningfrågoröverklagandeärende bedömt avom

intemkontrollen viddet gälldeochbefogenheter när enresurser
ABÖ 72/1995härav,dokumentationengasfyllningsstation samt

72 iin ibeslut har tagitsdetvarmed här nummersomavses
beslut iArbetarskyddsstyrelsenssammanställningen av

överklagandeärenden.
faller denarbetsmiljölagenintemkontrollen regleras iGenom att
alltså vidkanYrkesinspektionensanktionssystem.under lagens
meddelatsföreskrifter harellerarbetsmiljölagenöverträdelse somav

förbud, eventuelltellerföreläggandenbeslutamed stöd lagen omav
förenade med vite.

l
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Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Enligt kap.3 tredje2 § stycket skall arbetsgivaren vidare till detatta se
i hans verksamhet finns på lämpligt organiseradsätten
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande deav
uppgifter enligt arbetsmiljölagen och enligt kap.22 lagensom
1962:381 allmän försäkring vilar på honom.om

Paragrafens tredje stycke innebar då den infördes år nyhet1991 ien
förhållande till gällande se regeln 1990/91:140 134rätt om prop. s.
Tidigare hade skyddskommittéema haft "verka för" detett att attansvar
på arbetsstället bedrevs lämpligtpå organiseradsätten
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Genom ändringen
slogs fastdet det arbetsgivaren skall ha för dettaäratt ansvaret attsom
sker.

förarbetenaEnligt skall regeln bakgrund det förstaimot attses av
stycket ställs krav på arbetsgivaren systematiskt planera, leda ochett att
kontrollera verksamheten undersöka riskerna verksamheteni ochsamt
vid behov vidta nödvändiga åtgärder se ovan. Regeln skall också ses

bakgrund det kap. lageni 22 allmän försäkring år 1992mot attav om
infördes särskilt för arbetsgivaren klarlägga och bedömaett attansvar
de anställdas behov rehabilitering genomföra vissasamt attav
rehabiliteringsåtgärder ändringarna i 22 kap. lagen allmänom
försäkring kom träda i kraft först den 1 januari 1992 förslagenatt men
till dessa ändringar beaktades sambandi med förslagen till de ändringar

arbetsmiljölagen trädde krafti i redan den julil 1991; beträffandesom
kap. nedan. betydelse22 i dettaAv sammanhang också den årärse

preciserade skyldigheten för1991 arbetsgivare enligt kap. 33 §atten
arbetsmiljölagen arbetsförhållandena till arbetstagarensanpassa
särskilda förutsättningar för arbetet se nedan.

arbetsgivarenFör skall kunna uppfylla sitt särskildaatt
rehabiliteringsansvar lagen allmänenligt 22 kap. försäkring samtom
det kap.i 3 föreskrivna för arbetsanpassningsfrågor3 § måsteansvaret
arbetsgivaren, och skyddskommittén, hainte motsvarandeett ansvar
enligt arbetsmiljölagen till det verkligen bedrivsatt att ettse
systematiskt och organiserat och rehabiliteringsarbeteanpassnings- på
arbetsstället ett sådant korn arbetsgivaren alltså få år 1991attansvar

3 kap tredje förarbetena2 § stycket. framhålls detI ärattgenom a
svårt i lag reglera skallvad krävas arbetsgivaren inärmareatt som av
detta avseende, bl.a. därför behovet insatser från fall tillvarieraratt av
fall. bör stället ankommaDet i på Arbetarskyddsstyrelsen utfärda deatt

reglerna härför. Arbetarskyddsstyrelsen har också syftei dettanärmare
utfärdat kungörelse föreskrifter arbetsanpassning ochen om om
rehabilitering AFS 1994:1; avsnitt 3.4. föreskrifterna bl.a.Ise anges
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arbetstagarnasenskildadeskallarbetsgivarenatt anpassa
förutsättningarsärskildaderasutgångspunkt frånmedarbetssituation

denbeaktassärskilt skalldärviddetarbetsuppgifterna ochför att om
ellerfunktionsnedsättninghar någonarbetstagarenenskilde annan

uttalar i sinaArbetarskyddsstyrelsenarbetsfönnågan.begränsning av
arbetsanpassningföreskriftematillämpningenrådallmänna omavom

anskaffandevidtaskanåtgärderbl.a. ärrehabiliteringoch att avsom
i denförändringararbetsredskap ellersärskildaochhjälpmedeltekniska

behövaockså kanförändringarvidarearbetsmiljön. Detfysiska sägs att
arbetsuppgifterna,arbetsfördelningen,arbetsorganisationen,igöras

socialaochpsykologiskadearbetsmetodemaarbetstidema, samt
inforrnationsinsatser,särskildaåtgärder kanAndraförhållandena. vara

medaktuelltockså blikanarbetsprövning. Detellerarbetsträning
befattning.eller bytepersonella stödinsatser av

handikappanpassningfrågorkansammanhangdetta nämnas attI om
rådArbetarskyddsstyrelsens allmännasärskilt iuppmärksammats om

3.4.se avsnitt1986:27arbetet; AFSdatorstöd i
kanbehovet insatserförarbetena måsteEnligt även avomman,

grundläggande kravställa vissakunnatill fall,fallfrånvariera
rehabiliteringsarbete. Hitochanpassnings-arbetsgivarensbeträffande

sådanaochorganisationsådanhamåstearbetsgivarenbl.a.hör att en
såuppmärksammasvamingssignaler kantidigaupparbetade rutiner att

kanrehabiliteringsåtgärderocharbetsanpassnings-nödvändigaatt
genomföras.ochplaneras

arbetsmiljön såskyldighetengällerdet attNär närmare anpassa
med stödkan krävasarbetsmiljöåtgärderallaomfattar den avsom

136.1990/91:140prop.arbetsmiljölagen s.

särskilda förutsättningarArbetstagarens

bestämmelseninfördaden år 1991anförthar tidigareVi att om
rehabiliteringsverksamhetenochanpassnings-förarbetsgivarens ansvar

förföreskrivnakap. §det 3 3 ansvaretbakgrund bl.a.skall mot avses
skallstycketandrakap. 3 §Enligt 3arbetsanpassningsfrågor.

vidtaellerarbetsförhållandenaarbetsgivaren att annananpassagenom
förförutsättningarsärskildaarbetstagarenstillåtgärd hänsynlämplig ta

beaktasskallanordnandeoch attplanläggningarbetetsVidarbetet.
olika. Dennaarbetsuppgifterutföra ärförutsättningarmänniskors att

kompletteringarbetsförhållandenaanpassning utgörregel enavom
arbetsförhållanden.anpassningregeln kap. 1 §i 2 avomav

generella kriterierdekap. l §paragraf 2sistnämndaI somanges
åstadkommaföraktiviteterförutgångspunkter attbör parternas envara

Reglernaarbetsrelation.godutvecklaocharbetsmiljögod geren
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uttryck för helhetssyn där arbetets olika aspekter skall tillen anpassas
människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende, dvs. en
generell anpassning till människan i arbetslivet prop. 1990/9l:140

44. förstaI stycket arbetsmiljön skall tillfredsställandeatts. anges vara
med hänsyn till arbetets och den sociala och tekniskanatur
utvecklingen i samhället. berörtsSom i avsnitt 3.3.2 innebär detta bl.a.

arbetsförhållandena skall till olika arbetsuppgiftersatt ochartanpassas
ändamål arbetsmiljön skall förbättras i takt med de möjlighetersamt att

utvecklingen andra stycketI uttalas arbetsförhållandenaattsom ger.
skall till människors olika förutsättningar fysiskti ochanpassas
psykiskt avseende. innebärKravet bl.a. åtgärder skall vidtas föratt att
hindra belastning kan undvikas olika slag tekniskasom genom av
lösningar och riktig utfonnning arbetsmetoder,genom av
arbetsredskap, förarbetenaI prop. 1976/772149 och258m.m. s. prop.
1990/9l:140 framhålls44 hänsyn skall till den enskildeatt tass.
arbetstagarens ålder, yrkesvana och övriga individuella förutsättningar.
Vidare uttalas det vid planeringen arbetsmiljön måste beaktasatt attav
människor olika och arbetshandikapp vanliga.är att är

Vad därefter gäller kap.3 3 andra§ stycket föreskrivs i detta
stycke framgått arbetsgivaren skallatt attsom nyss genom anpassa-
arbetsförhållandena eller vidta lämplig åtgärd hänsyn tilltaannan
arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets
planläggning och anordnande skall beaktas människorsatt

Ävenförutsättningar utföra arbetsuppgifter olika. detta andraatt är
Ändringenstycke fick sin nuvarande lydelse år 1991. innebar i stort att

lagstiftaren på tydligare ville framhålla arbetsgivarens förett sätt ansvar
arbetsmiljöanpassningen. förarbetenaI till ändringen prop. 1990/91:
140 hänvisas45 till vad föredraganden anförde inför dens. nya
lagen. åsyftadeI proposition prop. 1976/77:149 anför258senast s.
föredraganden, efter först ha framhållit han avfattningenatt att genom

kap.3 3 § förordat särskild bestämmelse arbetsmiljölageni medav en
sikte på sysselsättningsmöjlighetema för medatt personer
arbetshandikapp skall främjas, bl.a. följande.

angelägetDet arbetsplatsernaär utformas så, inteatt att stora grupper av
arbetstagare harJag ... belyst vilken betydelse arbetsmiljölagenutestängs. bör
ha det gäller främja sysselsättningsmöjlighetemanär ... förordarJagatt mot
denna bakgrund lageni slås fast arbetsgivare skyldig hänsyn tillatt äratt att ta
den enskilde arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet och hanatt
skall planlägga och anordna arbete med beaktande människorsattav
förutsättningar utföra arbete olika kap.3 andra stycket.3 §att är

Arbetsplatserna bör alltså utformas så sysselsättningsmöjlighetemaatt
främjas. Självfallet kan inte varje arbetsplats däroch utfört arbete tillanpassas

18-51354
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emellertidbörmänniska.enskild Dethos varjeförutsättningarnaskildade
människorsysselsättagälleruppstår dethinderonödigaförebyggas när attatt

handikapp.något slagmed av

med1990/912140,propositionenDepartementschefen anför, i
följande.häravanledning

detförefallerandra styckekap. §arbetsmiljölagens 3 3förarbetena tillAv som
tillarbetsmiljöndet förstatvå krav.ställa Förvaritavsikten att anpassasattom

kanarbetshandikappade. Detsärskilda behov,medanställdaredan t.ex. vara
ocharbetsmetoderhjälpmedel, anpassningtekniskafråga avom

skulleandra kravetinforrnationsåtgärder Detsärskildaarbetsuppgifter, m.m.
inteoch rikta sigåtgärder ännusysselsättningsfrämjande även motomfatta
ochvid planläggningsärskilt beaktasanpassningsåtgärderbörSådanaanställda.

arbeten.anordnande av nya
ingåmåstefortsättningsvisochviktigabåda kraven ävenärJag attanser

arbetsmiljöanpassning. Lagtextenförarbetsgivarenshuvuddelar i ansvarsom
kap. 3 §det 3föreslår därförJagpå tydligare attdock utfonnas sätt.bör ett av

skallarbetsgivarenframgåskall attarbetsmiljölagenandra stycket i att genom
tillhänsynåtgärdlämpligvidtaellerarbetsförhållandena taannananpassa

förändringdennaarbetet. Genomförförutsättningarsärskildaarbetstagarens
tillarbetsförhållandenadelsskyldighetarbetsgivarensförtydligas att anpassa
tillhänsyni övrigtdelsförutsättningar,särskilda även taarbetstagarens

båda kravarbetet. Dessaförförutsättningarsärskildaarbetstagarens
förutsättningarsärskildaarbetstagarenstillhänsynvarandra.kompletterar Att ta

och befattningararbetsuppgiftervilkabedömninginnebärakan somt.ex. aven
personellasärskildabehöverarbetstagarenfallet,enskildadetlämpliga iär om

huvud intebörmed dålig tagetöverEn t.ex.stödinsatser ryggpersonm.m.
siktekravetandrasjukvården. Detpersonlyft inom tarmedarbeta tunga
tekniskafrågakani miljön. Detåtgärder direkt t.ex.individinriktade omvara

arbetsorganisatoriskaarbetsredskap, äveneller anpassningåtgärder menav
komma iarbetsmiljön kanpsykosocialadenförbättraåtgärder förochfrågor att

fråga.

han,bl.a.uttalardärefterdepartementschefen atttilläggaskanDet att
arbetsmiljölagensför iuttryckgivitsvadfrånskillnadtill som

arbetsgivaransvaretsyfte medgrundläggandeförarbeten, ettattanser
ohälsaförebyggadelsrehabiliteringsarbetetoch är attarbetsmiljö-för

för demarbeteåtergång i trotsunderlättadelsolycksfall,och att som
fallen mediAnpassningsansvaret,skada.ellersjukdomallt drabbas av

finnsdet ettbegränsaslångtidssjukskrivning, attav
befinner sigfaktisktarbetstagarenanställningsförhållande; inte av om

eller inte.arbetsplatsenpå
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Departementschefen anför i propositionen vidare bl.a. följande.

Skyldigheten arbetsmiljön omfattar alla åtgärder kan krävasatt anpassa som
med stöd arbetsmiljölagen. arbetsmiljöanpassningBegreppen ochav
rehabilitering kompletterar varandra. Rehabiliteringsbegreppet detnäravser,

Åtgärdergäller arbetsgivaransvaret, yrkesinriktade rehabiliteringsinsatser. som
kan aktualiseras utbildning, arbetsträning, yrkesvägledningär m.m.
Arbetsanpassningen innebär ändringar i arbetsmiljön. kan frågaDet vara om
både tekniska hjälpmedel, ändringar i den fysiska arbetsmiljön och ändring av
arbetsorganisation, arbetsfördelning och arbetstider Anpassningm.m. av
arbetsmiljön kan ofta förutsättning för framgångsrik rehabilitering.vara en en

vill dockJag framhålla avsikten med den föreslagna ändringen inteatt ärnu
varje arbetsplats och varje arbetsuppgift måste till de olikaatt anpassas

förutsättningarna hos varje enskild individ. I vissa fall kan det exempelvis vara
lämpligare lösning handi första söka bereda anställd andra ochatten en mer

lämpliga arbetsuppgifter inom för anställningen. förhållande fårDettaramen
dock inte leda till omplaceringslösningen bekvämlighetsskäl väljs föreatt av
arbetsmiljöanpassning. Arbetsmiljöanpassningen bör också fâ långsiktiga
förebyggande effekter för arbetstagare.övriga Därför det viktigt åtgärderär att
vidtas i arbetsmiljön enskilt ärende blir löst omplacering.även ettom genom
Risken problemen och skadornaär attannars upprepas.

Föredraganden framhöll i propositionen till arbetsmiljölagen detatt
naturligtvis finns hurför mycket kan kräva arbetsgivare.gränsen man av en
Även dagi det omöjligt i lagen klart dockvillär Jagavgränsaatt ansvaret.
understryka möjligheterna arbetsvillkoren har ökat denatt att anpassa genom
tekniska utvecklingen och allt bättre kunskaper inomgenom
rehabiliteringsområdet. måste ocksåDetta avspeglas i vad kan krävaman av
arbetsgivaren.

7.1.3.2 allmän försäkringLagen om

Som skall bestämmelsen kap.i 3 2 § tredje stycketnämnts ovan a om
arbetsgivarens för det bedrivs på lämpligt organiseradatt sättansvar en
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bakgrund bl.a.motses av

det kap.i 22 lagen allmän försäkring infördesår 1992 särskiltatt ettom
för arbetsgivaren klarlägga och bedöma de anställdas behovattansvar

rehabilitering genomföra rehabiliteringsåtgärder.vissasamt attav
Rehabiliteringsansvaret kap.i 22 sikte på de individuellatar

behoven hos arbetstagaren, medan arbetsmiljölagen innehåller
allmänna skyldigheter för arbetsgivaren vad arbetsmiljö ochavser
arbetsanpassning vad definitionengäller rehabilitering iav
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fråga vidberördes dennaförsäkringsrättslig mening,
1990/91:SfU 18.16riksdagsbehandlingen, s.se

vidtaskyldigarbetsgivarebl.a. är attkap.22 närlagensI enanges
tillskalleller honhur han väga.ochrehabiliteringsutredning

dentill återgesyftarehabiliteringenskallkap. 2 § attEnligt 22 som
försörjaförutsättningarocharbetsförmågasjukdom sin attdrabbats av

prop.bestämmelsernatillförarbetenaförvärvsarbete. Isjälvsig genom
skyldighetenförutomarbetsgivaren att421990/9l:l41 attangess. -

arbetslivsinriktadevidta debörrehabiliteringsutredningarvidta -
tillanslutningeller igenomföras inomkanrehabiliteringsåtgärder som

arbetsprövning,exempel härpåverksamheten. Somden angesegna
bli frågaocksåkanomplacering. Detochutbildningarbetsträning, om

förutrustningsärskildanskaffa attelleråtgärdertekniskavidta attatt
denförbelastningenminskadärmedochmiljönfysiskaändra den

arbetsinnehållet ellerändraåtgärder kanYtterligareenskilde. attvara
skallanställdedenbörInriktningenarbetsorganisationen. attvara

arbetsgivaren.arbete hosberedas fortsatt
övergripandeförsäkringskassomasbl.a.kap.i 22reglerasVidare

rehabiliteringsverksamheten.församordningsansvar
generelltkapitlet,enligtdessutom,har ettFörsäkringskassoma ansvar

och förklarläggsrehabiliteringsbehov attenskildesdenför att
Vidareeffektiv.blirrehabiliteringensååtgärder vidtaserforderliga att

medger det, iförsäkradedenskall,försäkringskassanuttalas att om
ocharbetsgivaremed hanssamverkarehabiliteringenmedarbetet

socialtjänstensjukvården,och samthälso-arbetstagarorganisation,
kanmyndigheterandraocharbetsmarknadsmyndighetema varasom

ochdessa,fördärvid verkaskallFörsäkringskassan attberörda. envar
förbehövsåtgärderdevidtarverksamhetsområde,inom sitt ensom

försäkrade.denrehabiliteringeffektiv av
förordningenbl.a.kompletteraskap.22iLagregleringen av

rehabiliteringsersättning.1991:1321 om
förtillsynsansvarförsäkringskassornaharframgår ettSom ovan

dock ingaharfall.individuella Kassomarehabilitering iarbetsgivarens
brottuppenbaravid mottillsanktioner taatt

sida.arbetsgivaresfrånrehabiliteringsföreskriftema en
bryteranmäla arbetsgivaredock motkanFörsäkringskassoma som

detvarigenomyrkesinspektionen,tillrehabiliteringsföreskriftema
sanktionsmöjligheter.uppkommer
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7.1.4 Våra slutsatser beträffande förekomsten av
dubbelreglering

Redan anställda äldre7.1.4.1 och med nedsattpersoner personer
arbetsförmåga

Redan de ändringar trädde krafti år 1986, varigenomgenom som
skyddskommittén kom få verka för lämpligtpåatt ett att sättansvar en
organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, kom
anpassningsverksamheten för redan anställda regleras tvåatt genom
lagar; arbetsmiljölagen och främjandelagen se 1990/912140prop.

47. förDetta ansvar skyddskommittén dock naturligtvis intes. var
arbetsgivaransvar; skyddskommitténett är ett partssammansatt organ

har medbestämmandefunktion i arbetsmiljöfrågor. Genomsom en
skrivningen skyddskommittén skulle för"verka arbetsanpassnings-att
och rehabliteringsinsatser för anställda markerades dessa frågor iatt
första hand skulle hanteras medbestämmandefrågor isom

Därmedorganisationen. underströks frivilligheten det avgörandeatt var
inslaget denna verksamhet.i kan också konstateras denDet att
praktiska funktionen vad gällde arbetsanpassning och rehabilitering i

utsträckning beroende hos de människorstor engagemangetvar av som
sysslade med skyddskommitténs arbete rehabiliterings-i och
anpassningsverksamheten.

Departementschefen anförde i arbetsmiljö ochpropositionen om
rehabilitering prop. 1990/912140 48 inför 1991 års ändring is.
arbetsmiljölagen ansvarsfördelningensåvitt bl.a följande.avser

Även 1986 års bestämmelse skyddskommitténs för anpassnings-om om ansvar
och rehabiliteringsfrågorna kan ha medverkat till frågorna uppmärksammatsatt

och insatserna ökat, så har den också inneburit oklarheter i frågaattmer om
ansvarsfördelningen. Oklarheten gäller frågornabåde arbetet med internt inom

ochföretag förvaltningar och i myndigheternas arbete. ...
måsteDet utformas så det underlättar samverkan samtidigtsystemet attnya

det så långt möjligt klargör rollfördelningen mellan arbetsgivaren ochärsom
de olika samhällsorganen. också viktigt ansvarsfördelningenDet inteär att
utformas så den enskilde riskerar hamna mellan olika stolar.att att

Genom de ändringar genomfördes i arbetsmiljölagen år har1991som
arbetsgivaren fått tydligt och lagfäst för det dennesiett attansvar
verksamhet skall finnas lämpligt organiseradpå sätten
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för arbetsgivarenatt
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denne enligtde uppgifter åliggerskall kunna fullgöra som
försäkring.kap. lagen allmänarbetsmiljölagen och 22 om

ocharbetsmiljölagen anpassnings-Bestämmelsen i om
komplementframgåttrehabiliteringsverksamhet utgör, ettsom ovan,

har för den enskildearbetsgivarentill det rehabiliteringsansvar som
försäkring.lagen allmänarbetstagaren enligt 22 kap. om

arbetsmiljölagen kan detändring iGenom 1991 års sägas ävenatt
de anställdaanpassningsverksamheten förförarbetsgivaransvaret

förutsättning-två lagar, underkommit reglerasuttryckligen att genom
aktualiserasarbetsgivarensframhållitstidigare att genomansvarsom -

arbetsmarknadsmyndighetemas sida.agerande frånett
anställdaför redanarbetsanpassningbeträffandekravDe etc. som

arbetsmiljölagen,främstmed stödarbetsgivarenkan ställas på av
de krav ivällagens sanktionssystem,inbegripet änmotsvarar sommer

med stödarbetsgivarenkan ställas påavseende av ensamma
dubbelregleringfrämjandelagen. Omtillämpning termen nuav

redanföreligger beträffandedubbelregleringanvänds, kan sägas att
nedsattmedoch arbetstagareäldre arbetstagareanställda

förstabl.a. 8 §arbetstagare idvs. sådanaarbetsfönnåga, som avses
främjandelagen.ochstycket l 2

sådana äldreförbeträffar arbetsgivarenssärskiltVad ansvar
arbetsförmåga i sittmed nedsatteller arbetstagarearbetstagare som

sådanaolika slag, dvs.anpassningssvårigheterfåarbete börjat av
bl.a.kan tilläggasförsta stycketi §arbetstagare 8som avses

eller hararbeteklarar sittarbetstagare inteföljande. En enavsom
förstärktsjukdom, hargrundarbetsförmåga pånedsatt ettav

principarbetstagare. Ijämförelse med andraanställningsskydd i
sådan intesjukdomenanställningsskyddinnebär detta utgöratt som

hararbetsgivareVid bedömningenför uppsägning.grund enav om
krav pålagstiftningensbeaktasgrund för uppsägningsaklig om
föreliggakan detuppfyllda. På dettarehabiliteringsinsatser sägassättär

ireglerna rehabiliteringsansvarsidansamspel mellan åett omena
anställningsskydd. Vadandra sidan lagenarbetsmiljölagen och å om

vidare beaktasanställningsskydd kangäller lagen att enom
däravgrundarbetsförmåga och påhar nedsattarbetstagare somsom

företräde tillskall fåarbetsgivaren,särskild sysselsättning hosberetts
skall dock tilläggasturordningen.oberoende Härfortsatt arbete attav

lagenbestämmelse iarbetstagarevissa kategorier omgenom enav
från desshar undantagitsandra stycketanställningsskydd l §

beredskapsarbete ellerbl.a. de anvisatsgällertillämpning. Detta som
skyddtorde dock ha visstarbetstagareskyddat arbete. Dessa motett

den allmännaavskedandenellerdiskriminerande uppsägningar genom
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rättsgmndsatsen arbetsgivares handlande arbetstagareatt intemoten en
får strida lag eller god sed på arbetsmarknaden semot avsnitt 3.2.2.

Äldre7.1.4.2 arbetssökande och arbetssökande med nedsatt
arbetsförmåga

Vad därefter gäller de äldre och med nedsattpersoner personer
arbetsförmåga inte kommit erhålla arbete, dvs. de fårännu attsom som

arbetssökande, vi följande bedömning.göranses vara
Arbetsmiljölagen gäller enligt kap.l 2 med visst där stadgat

undantag, verksamhetvarje vilkeni arbetstagare utför arbete för
arbetsgivares räkning. Lagen alltså enligt sin lydelse tillämpligär på
den redan anställde; alltså inte arbetssökande. Något motsvarandeen
stöd arbetsmiljölagen föreligger alltsåetc. inte förgenom
arbetssökande. och förI sig kan det så generella krav påattvara
insatser avlastar arbetstagarna och arbetet mindregör tungt,som som

hissar, förbättrar anställningsmöjlighetema för deävent.ex.
arbetssökande äldre eller arbetshandikappade. Som viär ärsom
redogjort för finns det vidare uttalanden förarbetenai tillovan
arbetsmiljölagen, enligt vilka arbetsmiljölagen i princip innebär vissa
skyldigheter för arbetsgivaren vidta anpassningsåtgärder riktaratt som

tillsig inte anställda. kan dockDet inte med stödännu av
arbetsmiljölagstiftningen ställas sådana krav på arbetsgivaren om
anpassning arbetsförhållandena för arbetssökande kraven kanattav

de krav kan ställas på arbetsgivaren med stödmotsvaraanses som av
tillämpning främj andelagen.en av

äldreFör arbetssökande och arbetssökande med nedsatt
arbetsfönnåga, dvs. de omfattas första stycket8 § 3grupper som av
främjandelagen, föreligger alltså inte någon dubbelreglering
motsvarande den funnit föreliggervi för redan anställda.som

En sak det förslagregeringens till lag förbudär attannan genom om
diskriminering i arbetslivet med funktionshinder prop.mot av personer

l997/98:179 föreslås det kan fråga direkt diskrimineringatt vara om
vid anställning, befordran eller tilluttagning utbildning föratt

befordran inte vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. Detta
lagförslag berörs följandei avsnitt.
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dubbelregleringenKonsekvenser7.2 av

åtgärderanställningsfrämjandeReglernaförslag:Utredningens om
äldredvs.arbetssökande,endastomfattatillskall ändras att
Medarbetsfönnåga.med nedsattarbetssökandeocharbetssökande

inordnas ireglernaskallförändringingripandetill dennahänsyn en
vissaanställningfrämjaföråtgärderlag; lag att avomny

förändringdennasamband medskallVarselreglema iarbetssökande.
driftsinskränkning.varsel vidlag; laginordnas i omannan nyen

denkonsekvensertill vilkaställningdåharUtredningen att ta ovan
äldreanställdabeträffande redandubbelregleringennämnda

få förbörarbetsförmåganedsattmedarbetstagareocharbetstagare
regler.andeanställningsfrämjandelagensfrämj

redan i sigdubbelregleringenuppfattningutredningens attDet är
deha kvareller lämpligtnödvändigt attkanvarkenmedför detatt anses

elleräldreanställdaredanförreglernaanställningsfrämjande personer
beaktas.andekan följHärtillarbetsfönnåga.nedsattmedpersoner

devaritharfrämjandelagen attErfarenheterna av
förbetydelsedirektlitenhaftreglernaanställningsfrämjande

funktionshinder. Demedförsysselsättningsmöjlighetema personer
redovisadeavsnitt 5den ibl.a.framgårvilkethar,nämnda reglerna av

principoch isällanmycketfaktisktenkätundersökningen, använtsrent
stödutgjortför sigochdock i ettharReglernaår.underallsinte senare

verksamhet.länsarbetsnämndemasi
föreslagnadelbetänkandetiutredningendenI av

arbetsgivarenbestämmelse varigenomingårdiskrimineringslagen en
intearbetsgivarendiskrimineringdirektförtillfällaskan omansvar

beståendebl.a.anpassningsåtgärder i ettochstöd-skäligavidtar
1997/981179propositionenhar iRegeringenanställningsförhållande.

stöd- ochvidtaarbetsgivarenförskyldigheten attföreslagit att
idiskriminering,förundgåföranpassningsåtgärder att ansvar

arbetstagarenförutomtill närbegränsasarbetstagarfallen bör att avse -
beslutochbefordranbeslutendastarbetssökande omomanses som -

Även utformningdenbefordran.förutbildningtilluttagning genom
fåkommithänseendetaktuella attdetlagförslag iutredningens nusom

skyldighet försåledesföreliggertill lagförslagregeringens engenom
ochstöd-vidtadiskrimineringförvidarbetsgivaren att ansvar

funktionshinder.medarbetstagareför vissaanpassningsåtgärder
medarbetssökandeocharbetssökandeäldregällerdärefterVad

fördetför, funnitredogj atthar vi,arbetsförmåga ortsnedsatt ovansom
tillrelationdubbelreglering inågonföreliggerintedessa personer
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motsvarande den för redan anställda.arbetsmiljölagstiftningen
förUtredningen har då ställning till vad bör gälla dessaatt ta som

arbetssökande.
anställningsfrämjande reglerna hellerkan konstateras de inteDet att

faktiskt tillämpas någonför dessa har kommit i störreattpersoner
utsträckning.

och anpassningsåtgärderde regler skäliga stöd-Med som nuom
reglernadet ifrågasättasproposition kanföreslås i regeringens om

dock detfrämjandelagen behövs. Viavseende arbetssökande i attanser
målgruppernasärskilt beaktasskäl talar för detta. kanfinns Det attsom

Främjandelagensidentiska.olika lagstiftningama inteför de är
arbetshandikapp,och medbestår äldremålgrupp personer personerav

Härtillfunktionshindrade.diskrimineringslagens målgruppmedan är
arbetsmarknadsmyndighetemaförmöjlighetenkommer attatt

lagförslag, framtidenoch, enligt vårt imed arbetsgivareöverlägga en
åtgärder omfattarvidta vissaförelägga arbetsgivare attäven meren

skyldigheten ijämfört medåtgärdergenerella
enskild Endiskrimineringslagstiftningen person.som avser en

anställningarbetsgivare främjaåläggamöjlighet är attattatt meren
skyldig vidtaåtgärder arbetsgivaremed de aktivalikna är attensom

jämställdhetslagen.enligt
anställningsfrämjande åtgärdersåledes reglernaföreslårVi att om

arbetssökandearbetssökande, dvs. äldreomfatta endasttilländras att
till dennaarbetsförmåga. Med hänsynnedsattarbetssökande medoch
tillreglerna bör flyttasförändringingripande vi överatt nyenanser

arbetssökande.anställning vissaför främjaåtgärderlag; lag att avom
också inordnas isamband med denna förändringiVarselreglerna bör

vid driftsinskränkning.varsellag; lag omen ny
samband medtilläggas följande. IkanHär att

underfördes inanställda år 1986för redananpassningsverksamheten
lagstiftarenuttaladeansvarsområde,skyddskommitténs att

depåsina insatserkoncentreraskulle kunnaarbetsförmedlingarna nu
arbetsförmedlingensFrämjandelagensökande, arbete.saknar ärsom

äldre ocharbetsställenatillfrämja nyrekryteringförinstrument att av
1984/85:89 65.arbetssökande searbetshandikappade s.prop.

verksamtskall blidenlagenAvsikten med den ettär attnya
strävandet ökaarbetsmarknadsmyndighetema iförinstrument att
arbetssökande medarbetssökande ochnyanställningar äldreantalet av

fackligaeller deArbetsmarknadsverketsVarkennedsatt arbetsförmåga.
kan härlagenaktiv tillämpningroll förorganisationernas stora aven

denlagendendock naturligtvis såöverskattas. ävenDet är att omnya
för desysselsättningsproblemenkan lösaaktivt intetillämpas ensam

olikaerfordrasVid sidan lagenomfattar.arbetssökande lagen avsom
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kanför särskilt Härformer och stöd dessainsatser utsatta grupper.av
lönebidrag harbetydelse anställning medbl.a. denerinras stora somom

arbetshandikappade. Medfrämja anställningmöjligheternaför att av
föreslår,anställningsfrämjande åtgärder vibeträffandeden lag som nu

uppdragför utredningensfalla utanförfår det dock attramenanses
åtgärder förbeträffandekomma med förslaggå på ochin attnärmare

för aktuellaanställningsmöjlighetema deallmänt främja grupperna.

till lagFörslag7.3 ny

Inledning7.3.1

åtgärder vianställningsfrämjandereglerlag medDen som nuom
förebild.utformad med främjandelagendelarföreslår iär stora som
till dendirekt föregångaresåledesFrämjandelagen är att se som en

till främjandelagen iförarbetenaTanken ocksåföreslagna lagen. är att
vidtill vägledningskall kunna tjänautsträckningmöjliga ävenstörsta

den lagen.tillämpningen nyaav
främjandelagentanken igrundläggande ärDen att

de fackligamellan arbetsgivaren,förekommaskalltrepartssamverkan
förstaarbetsmarknadspolitiska isamhälletsochorganisationerna organ,

Arbetsmarknadsstyrelsen.andra handlänsarbetsnämnderna och ihand
medvid överläggningarskallArbetsmarknadsmyndigheterna

åtgärdervilkadiskuteraberörda organisationerocharbetsgivare som
för äldre ochmöjligheterskapa bättresyftebehöva vidtas ikan att

erhålla anställning påbehålla ellerarbetshandikappade arbetstagare att
överläggningar andelagen kanfrämjenligtarbetsmarknaden.den öppna

införArbetsmarknadsstyrelsen,införhållas, förutom
exempelvisnämnden förordnar,eller denlänsarbetsnämnden en

sistnämnda innebärarbetsförmedlingen.lokala Detvid dentjänsteman
företagsvisaöverläggningar isikte påfrämjandelagen äventaratt

anpassningsgrupper etc.
kande s.k. anpassningsgruppemabeträffar utvecklingenVad av

främjandelagenutgjorde1970-taletUnderföljande nämnas. en
medverkadeArbetsförmedlingendessautgångspunkt för grupper.

bedrevsarbetsstället. Depåaktivt anpassningsgruppemai grupper som
ochföreträdarefackligaarbetsgivare,trepartssamverkani -

främjaförarbetsförmedlingensarbetsförmedlingen attorganvar-
arbete.få och behålla Imöjligheterhandikappadesäldres och ettatt

omplaceringar.omfatta internakom dockpraktiken mest attgrupperna
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År 1986 ändrades, vi tidigare redogjort för, reglernasom om
arbetsanpassning i arbetsmiljölagen, varigenom skyddskommittéema
kom få för""verka det på arbetsstället bedrevsatt ett att attansvar en
på lämpligt organiserad arbetsanpassnings- ochsätt
rehabiliteringsverksamhet. förarbetenaI inför ändringen prop.
1984/84:89 64 uttalade föredraganden det egentliga arbetet dockatts.
borde kunna bedrivas i anpassningsgrupper, underpartssammansatta
skyddskommitténs överinseende. Föredraganden anförde vidare prop.

65 den föreslagna ändringen i arbetsmiljölagen medfördeatt etts.
åliggande för på arbetsstället förverka redan anställdaparterna att att
skulle omfattas arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten.av
Arbetsförmedlingen skulle kunna koncentrera sin insatser på denu
sökande saknade arbete. Härvid anfördes bl.a. följande.som

Främjandelagen arbetsförmedlingens instrument för främja nyrekryteringär att
till arbetsställena äldre och arbetshandikappade arbetssökande. härDeav
framlagda förslagen arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet förom
redan anställda innebär inte någon ändring arbetsförmedlingensav
anställningsfrämjande uppgifter enligt främjandelagen. Som har anförtAMS i
sitt remissyttrande det arbetsförmedlingens främsta uppgift iär
anpassningsgruppen tillsammans med verka handikappadeföratt parterna att
och äldre får arbete på den arbetsmarknaden.öppna

riksdagsbehandlingenVid förutsattes också arbetsförmedlingen ochatt
föräkringskassan skulle kunna få delta i överläggningar med partsorgan

arbetsplatsenpå rekryteringar äldre och handikappadeom av
Socialutskottets betänkande SoU 1984/85:13 9.s.

de ändringarGenom år genomfördes1991 i arbetsmiljölagensom
har arbetsgivaren fått lagstadgat för anpassnings- ochett ansvar
rehabiliteringsverksamheten. det dock fortfarande ingårAtt i
skyddskommitténs uppgift behandla dessa frågor framgår kap.6att av
9 arbetsmiljölagen. Skyddskommitténs§ i dessa frågor skallansvar

policyskapande, planerande, pådrivande och uppföljande.vara
förAnsvaret lämplig anpassningsverksamhet finns, ligger dock påatt

arbetsgivaren.
Anpassningsgmpper i traditionell förekommermening knappast alls

idag. verksamhetAnnan med syfte förekommer dock. Vadsamma som
förarbetenai anförts de traditionella får,anpassningsgruppema iom

den mån det låter sig och lämpligt, tillämpas på idaggöras är
förekommande för anpassningsverksamhet; både det gällernärorgan
främjandelagen och den föreslagna efterföljaren. denFör att

finnsanpassningsgrupp hos arbetsgivaren skall få lagligetc. som en
prägel, med de befogenheter i gällande lag och föreslagensom anges
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länsarbetsnämnden har förordnat någonlag, krävs emellertid attatt
medverka i gruppen.

förändringar deBeträffande våra förslag till av
sammanfattningsvisanställningsfrämjande reglerna, kan nämnas

följande.
gällande lag består i denförändringenDen attstörsta gentemot

arbetssökandeomfattar endast äldre ochföreslagna lagen
anställdaarbetsförmåga; alltså inte redanarbetssökande med nedsatt

arbetsförmåga.äldre eller med nedsattpersoner personer
det föreslås det s.k.förändringEn är att attannan

motsvarandedvs. någonarbetsförmedlingstvånget utmönstras, att
det skalllagen. föreslås vidarebestämmelse införs i den Detinte attnya

vidta åtgärdervitesförelägga arbetsgivareninföras möjlighet attatten
och arbetssökandeäldre arbetssökandeför främja anställningatt av

meddela sådantMöjlighetenmed nedsatt arbetsförmåga. att ett
stället för möjlighetenträda ivitesföreläggande kan i viss mån attanses

förelägga vidmöjlighetarbetsförrnedlingstvång.förordna Denna attom
möjlighetenden föreliggandevidarevite kommer ersätta attatt nu

meddelaAvsikten möjlighetenmeddela anvisningar. är att att
förbättraderesulteravid dels skall kunna iföreläggande vite

föreslagna lagenomfattas denmöjligheter för de attpersoner som av
funktion.dels skall kunna fylla preventiverhålla anställning, en

ha befogenhetlänsarbetsnämnden skallföreslår endastVi attatt
huvudsakligaArbetsmarknadsstyrelsenmeddela vitesförelägganden.
överklagandeefterden lagen kommeruppgifter enligt att attvaranya

vitesföreläggandelänsarbetsnämndens beslut samt attöverpröva om
därav meddelaoch med anledningbranschöverläggningarhålla

eller delar därav.för branscheranvisningar
förhuvudsakligaförslag kommer detVåraGenom ansvaret

tyngdpunktenanställningsfrämjande reglerna och itillämpningen deav
ligga påhögre grad tidigareärendehanteringen i änatt

Ärendehanteringen förenklad.torde samtidigt blilänsarbetsnämnden.
Arbetsmarknadsstyrelsens roll.Vidare renodlas

vitesföreläggandeArbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärenden om
harfå överklagas hos länsrätt. Därigenom viskall enligt den lagennya

frånbefria regeringenefterkommit den allmänna strävan att
förvaltningsärenden.

följer.förslagen de avsnittför de olika iVi redogör nännare som
gällandeöverensstämmelse mellan defå möjligaFör störstaatt nu

därmed kunnaföreslagna ochanställningsfrämjande reglerna och de
till vägledning i såförarbetena till främjandelagen tjänalåta stor
den lagen, har vi valtmöjligt vid tillämpningenomfattning av nyasom
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behålla de begrepputsträckningmöjligai etc.störstaatt som
innehåller.främj andelagen

bestämmelserna,språkligendast har gjortviNär översyn aven
frågabestämmelsen imed dettaalltså ändringargjort attutan att avse

innebörd, har vi inte kommenteratskall få ändrad översynen.

ändamål7.3.2 Lagens

främjatill ändamålskall haförslag:Utredningens Lagen att
nedsattarbetssökande medarbetssökande ochäldreanställning av

arbetsförmåga.

omfattarregleranställningsfrämjandeFrämjandelagens som
bliutsträckningförhållandevisarbetssökande föreslås i stor

arbetssökande skall haförlagen. Reglernaöverflyttade till den nya
lagen, dvs.den gällandelagen iföreslagnasyfte i den nusomsamma

medarbetssökandearbetssökande ochäldreanställningfrämjaatt av
renodladeändamålsbestämmelsen lyfts dettaarbetsförmåga. Inedsatt

föreslagna lagenför denminska riskenfram, vilket kansyfte attantas
gällande.förväxlas med den nu

vilkabörföreslagna lagenheller dendet inte iVi att angesanser
hakanäldre ellerbetraktaarbetssökande är att ansessomsomsom

främjandelagensuttalandena iarbetsfönnåga,nedsatt utan att
allmännavägledande. denskall Ifortsättningsvisförarbeten även vara

departementschefenanför2151973:129prop.motiveringen s.
följande.

grunddemalltså tillkomma endastbör skyddetfunnitutredningenSom som
handikappadsnedsatt.arbetsförmåga Enfått sinhandikappsittav

inteförhållande till vissanedsatt iemellertidarbetsförmåga kan menvara
dem vid givenförSkyddet bör därförarbetsuppgifter.andra ensomreserveras

på grund sinerhålla anställningbehålla ellertidpunkt svårigheterhar att av
arbetsförmågannedsättningen iföranlettarbetsförmåga. Vadnedsatta som

ellerfysiska, psykiskasigbetydelse. kanenligt min mening Detsaknar röra om
kunna tillämpasbörfunktionsnedsättningar.intellektuella Lagen även

omständigheterpå grundarbetsförmåga nedsattfått sinarbetstagare avavsom
möjligheterna förtillämpningsområdelagensAvgörande försocial ärnatur. om

kan ökasmeningsfull sysselsättninghandikappade utföra attatt genomen
särskilda förutsättningar.till derasarbetsmiljöarbetsuppgifter och anpassas

följande.anförs bl.a.prop. 294specialmotiveringenI s.
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Som jag anförde vid tillkomsten års1971 sysselsättningslag kanav
svårigheterna arbetsmarknaden för den äldre arbetskraften in vidsätta
varierande åldrar, beroende arbetstagarnas utbildning ocht.ex.
yrkeserfarenhet, näringsstrukturen i regionen fråga arbetstagareI medetc. om
nedsatt arbetsförmåga har jag i den allmänna motiveringen ... anfört att
nedsättningen arbetsförmågan kani medföra svårigheter behålla eller erhållaatt
anställning i vissa inte andra fall.i Slutsatsen härav blir det i lagen inteattmen
kan vilka arbetstagare omfattas lagen.närmare bör bliDennaanges som av
tillämplig på alla arbetstagare, vid given tidpunkt grund åldersom en av
eller nedsatt arbetsförmåga har svårigheter behålla eller erhålla anställningatt
på den arbetsmarknaden eller kan få sådana svårigheter,öppna antassom om
inte särskilda åtgärder vidtas. Bedömningen härav får i sista hand utföras av
arbetsmarknadsmyndighetema.

Skyldigheten7.3.3 lämna uppgifteratt

Utredningens förslag: Länsarbetsnämnden skall fortsättningsvisäven
kunna förelägga arbetsgivare lämna uppgifter. Skyldighetenatten
skall dock inte längre omfatta uppgift arbetstagarnas nationalitetom
eller uppgift förekomsten tidsbegränsade anställningar. Ettom av
föreläggande lämna uppgift skall få meddelas först sedanatt en

uppgiftuppmaning lämna riktats till arbetsgivaren ochatt
arbetsgivaren inte sig efter denna föreläggandeuppmaning. Etträttat
skall, liksom få förenas med vite.nu,

Enligt § första stycket främjandelagen får7 1 länsarbetsnämnden
förelägga arbetsgivaren lämna uppgift arbetsstyrkans storlek ochatt om
sammansättning med avseende på arbetstagarnas ålder, kön,
nationalitet och huvudsakliga arbetsuppgifter.

Såsom redogjorts för i avsnitt skall de uppgifter4.4. hämtas in,som
enligt förarbetena prop. 1973:129 f., för294 underlagutgöras.
länsarbetsnämndens bedömning överläggningar bör medtasom upp
arbetsgivaren beträffande åtgärder för främja anställning äldreatt av
arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, 8se
Sådana uppgifter kan behövas för skallnämnden kunnaäven att
kontrollera de åtgärder överenskommits vid sådanaatt som
överläggningar blir genomförda.

Vilka uppgifter falli visst skall infordras enligtmåsteettsom
förarbetena bli beroende det ändamål för vilket uppgifterna skallav
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alltid beaktas arbetsgivaren inteinfordrandet skallanvändas. Vid att
vad nödvändigt.förorsakas besvär än ärstörre som

första stycketbygger avgränsningen i ltidigare anförtsSåsom av
föregångaren tillinfordras, avgränsningen iuppgifter kan påvilka som

främjaåtgärder förlagen 1971:202 vissafrämjandelagen, dvs. attom
arbetsmarknadendenäldre arbetstagare påsysselsättning öppnaav

sysselsättningslagen.
uppgift tilllämnaskyldighetenbörEnligt vår mening att

omnämndaomfatta första stycket llängre den ilänsarbetsnämnden inte
härkomstnationellmedborgarskap; intedvs.uppgiften nationalitet

Även tillbidrasammanhang kanuppgiften ietc.. störreett enom
det knappastpersonalpolitik, kanhelhetsbild arbetsgivarensbättre av

uppgiften.kännedombehöver halänsarbetsnämndenatt omnuanses
dockbör ske,ändring härfrämsta skäl till vi ärVårt attattatt enanser

vid föreläggaolämpligt vitedirektdet kandet vi attatt envaraanser
leda tillindirekt kanuppgifterlämnaarbetsgivare att ensom

tillhörighet.etniskaarbetstagarnaskartläggningintegritetskränkande av
föreläggalänsarbetsnämndenstycket 4 kanförstaEnligt §7 en

tidsbegränsadeförekomstenuppgiftlämnaarbetsgivare att avom
förstaledSistnämnda ianmärkas.följandekananställningar. Här

länsarbetsnärrmdensunderlättaförlades till år 1982stycket att
främjandelagen seupphävda 14 §dentillämpning prop.numeraav

författningsrumSistnämnda161.98 82:7 ll gavs.
inskränkteföreskriftermeddelabefogenhetlänsarbetsnämnden att som

skeddedå dettabegränsad tid, bl.a.avtalsluta påarbetsgivarens rätt att
Till följdanställningsskydd.lagenstrid atti mot en nyavom

infördes ivisstidsanställningöverenskommenanställningsforrn --
SFSfrämjandelagenupphävdes §anställningsskydd, 14lagen om
införpropositionen1997.fr.o.m. den januari Igällande l1996:1425,

årshänvisades till 199237l996/97:l6lagändring prop.denna s.
presenteraderesultat imedenkätundersökningarbetsrättskommittés

tillämpningenBeträffande1994:141.betänkande SOUkommitténs av
hadebestämmelsen intelänsarbetsnärrmdersamtliga14 § attuppgav

ansågRegeringentio åren.under defall intetillämpats, i senastevart
ställetupphävas ibetydelse, bordepraktiskaförloratdå den sin14att

främjandelagenförsta stycket 4Eftersom 7 §för omarbetas.att
och då det inteupphävts,och dennainfördes grund 14 §på synesav

bestämmelsenföreslår vibestämmelsen,ändå behållafinnas skäl attatt
utgår.

uppgift fåföreläggande lämnabörmeningEnligt vår attett
tilluppgift riktatslämnauppmaningmeddelas först sedan atten

efter denna uppmaning.siginteoch arbetsgivarenarbetsgivaren rättat
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föreslår lagen införs innebördVi det i den regel med dennaatt nya en
se den föreslagna §.2

gäller enligt andra stycketenlighet med vad §I 7som nu
främjandelagen föreslås föreläggande skall kunna förenas medatt ett

föreslår dock regeln beträffande flyttas tillvite. Vi vite överatt en
vitesföreläggande enligt den lagen 6paragraf gällande §nya

lagförslaget.
föreslår vidare bestämmelsen i andra stycketVi 7 §att attom

berörda arbetstagarorganisationer skall beredasarbetsgivaren samt
föreläggande meddelas flyttas tilltillfälle sig innan överatt yttra ett
vitesföreläggande.nämnda paragraf gällandenyss

överläggaSkyldigheten7.3.4 att

skall fortsättningsvisUtredningens förslag: arbetsgivareEn även
denöverlägga med länsarbetsnämnden ellerskyldig attvara

elleranställning äldre arbetssökandenämnden förordnar om av
förmed nedsatt arbetsförmåga åtgärderarbetssökande attsamt om

Överläggningarnaanställning. skall syfta tillfrämja sådan att en
överenskommelse träffas.

anställningsfrämjande 8Bland de gällande reglerna intar §
främj andelagen central position.en

kanbekant de överläggningarFörfattningsrummet reglerar somsom
därtilleller nämndenhållas inför länsarbetsnämnden någon som

lokalavid denförordnat", exempelvis tjänstemanen
bådeBestämmelsen således sikte påarbetsförmedlingen. tar

och överläggningar företagsvisalänsarbetsnämnden iöverläggningar i
vadhar redan framhållit ianpassningsgrupper Vi attetc. som

traditionellaförarbetena anförts de anpassningsgruppernaom
tillämpasdet låter och lämpligt,naturligtvis får, i den mån sig göras är

denförekommande för arbetsanpassning.på idag För attorgan
eller kan finnaseller motsvarandeanpassningsgrupp grupp organ som

befogenheterhos skall få laglig prägel", med dearbetsgivaren somen
dockoch föreslagen lag, krävsi gällande lag attanges

medverkalänsarbetsnämnden har förordnat någon iatt gruppen.
främjandelagen och tillämpningenVad beträffar innehållet i 8 § av

gällande bestämmelsen kan bl.a. följandeden nämnas.nu
uppfyllda försärskilda förutsättningar behöver inteNågra attvara

skyldig delta överläggningar enligt 8arbetsgivaren skall iattvara
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Enligt förarbetena prop. 1973:129 296 torde eventuellts.
erforderliga åtgärder första hand böra företagetsi diskuteras i
anpassningsgnipp, sådan finns. Först lösning inte kannärom en en

samförstånduppnås i bör det bli aktuellt för Arbetsmarknadsverkets
hänskjutai ärendet till länsarbetsnämnden förrepresentant attgruppen

överläggningar. Nämnden kan andra fall, exempelvis efteriäven
framställning facklig organisation eller handikapporganisation,av en
finna anledning ärende behandlats iatt ta ettupp som en

Vidare kan det påkallatanpassningsgrupp. någon gång attvara en
nämnd överläggningar med arbetsgivare vissa frågortar en omupp

dessförinnan föremål för diskussioninte varit isom
Enligt förarbetena torde detta aktuellt främstanpassningsgruppen. bli

beträffande frågor övergripande ellernaturav mer annars av
principiellt eller fallintresse i sådana där arbetsgivaren visat sig
ointresserad delta i sakliga diskussioner i anpassningsgnippen.att

Där anpassningsgrupper saknas får överläggningama föras direkt
inför länsarbetsnämnden. utredning länsarbetsnämnden kanDen som
inhämta enligt främj§ andelagen eller nämnden på kan7 sättannatsom
få tillgång till, dessa fall underlag för nämndens bedömningariutgör

finnsanledning överläggningar med arbetsgivareatt taom upp en
enligt denna lag.

länsarbetsnämndema med hänsyn tillhar överlämnats tillDet att
omständigheterna enskilt fall anledning finns tilli varje avgöra om
överläggningar enligt främjandelagen.

Vad anförts detta beträffande främjandelageni avsnitt, 8 §som ovan
och tillämpningen bestämmelsen, bör motsvarande tillämpningägaav
vad gäller den föreslagna dock det förtydligande syfte3 Vi iattanser
bör lagtexten överläggningama skall syfta till det träffasi att attanges

överenskommelse.en
enlighet förarbetena till främjandelagenI med vad iangettssom

ellerprop. 297 får det förutsättas facklig organisationatts. en
handikapporganisation framställer önskemål överläggningarsom om

tillgängligaenligt lagen också kan få till stånd sådana inleds,att om
medger det.resurser

vidareMed anledning förarbetsuttalanden till främj andelagen börav
följande föreslagnagälla för den bestämmelsen.

överläggningar enligt den föreslagna lagen kan aktualiseras när
förhållandena för någon äldre arbetssökande eller arbetssökandeviss
med arbetsförmåga finnas skälnedsatt påkallar det. kan ocksåDet att ta

överläggningar särskilda åtgärder behöver vidtas generelltnärupp mer
för öka möjligheterna för sådana arbetssökande nämnts attatt som nu

blirerhålla anställning hos arbetsgivare. Målet för överläggningamaen
med den lagens målgrupp åstadkomma attattnya
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anställningsmöjlighetema för äldre med nedsattochpersoner personer
arbetsförmåga blir tillfredsställande. tidigarehos arbetsgivaren Liksom
kan tänkbara lösningar härvid diskuteras. länge lösningaralla Så
uppnås samförstånd bör dessa kunna hämtas från praktiskti tagetett

Självfalletobegränsat fält åtgärder se och f..220 296prop.av s.
praktisktdock diskussionen föras bakgrund vadmåste ärmot av som

rimligen kan krävasmöjligt åstadkomma och vadatt som av
arbetsgivaren.

Överläggningama med den lagens målgrupp,kommer, attnya
gäller enligt första stycket Därmed kommervad 8 §motsvara som nu
kunna gälla frågor nyanställning vissaöverläggningama att om av
eller arbetssökande med nedsatt arbetsförmågaäldre arbetssökande

ökad rekrytering sådana arbetssökande allmänt, liksomeller av av mer
första ochåtgärder för främja sådan anställning se stycket 3att prop.

298.s.
följer förslag heltbegränsning dock vårtEn viss attgenom

meddela s.k.föreliggande möjlighetendenutmönstra attnu
sådananedan 7.3.5.2.kvoteringsanvisningar se avsnitt Att

bör naturligtvislagförslag inte kan meddelas,anvisningar enligt vårt
för överläggningamalänsarbetsnämnden bestämmerbeaktas när ramen

motsvarande bör det, liksom vadoch vad dessa skall syfta till. På sätt
föras utifrånåtanke överläggningama skallgäller särskilt has i attnu,

vad rimligen kan krävas arbetsgivaren.avsom
förmed arbetsgivare ökamodell vid överläggningarEn att

enligtarbetshandikappade och äldre skulle, vårrekryteringen av
förmå arbetsgivarenkunna försökamening, göraattatt envara

äldrearbetshandikappade och imöjliga placeringar förinventering av
förstaarbetsförmedlingen ioch sedan låtaarbetsgivarens verksamhet,

Även har de fackligadessa platser. härfå anvisning tillhand ge
medverka och påverka.möjlighetorganisationerna att

finnaeftersträvasdet första hand börhar redan framhållit iVi attatt
sådanabeträffar eftersträvandetsamförstånd. Vadlösningar i av

skulle kunnadenna inställningoch farhågoma vadlösningar om
ff. bl.a.departementschefen propositionen 218medföra, anförde i

följande.

uttalandenutredningensFlera remissinstanser instämmer i att
hänsynstagande till allaskall och rimligtsamförståndslösningar eftersträvas att

ochhandikapporganisationer dock kritiskaberörda skall ske. Några ärparter
överbetonats. Enligt deras mening kommerdessa synpunkteratt enanser

lagenrestriktivitet tillämpningen de tvångsmöjligheteruppmaning i somom av
handikappadeserbjuda någon nämnvärd förbättring deerbjuder inte kunnaatt av

understryka vadpå arbetsmarknaden. del vill jagnuvarande situation För egen
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anförde vid införandet årsjag 1971 sysselsättningslag, nämligen det ärattav
viktigt de berörs ifrågavarande problem, blir vidnärmastatt parter, som av ense
överläggningarna hur dessa problem lämpligast bör lösas. utomordentligAvom
vikt givetvis också, de fackliga organisationerna från början kopplas deiär att
överläggningar sker. alltsåbör fråga överläggningar mellanDet tresom vara om

arbetsmarknadsmyndighetema, arbetsgivare fackligaoch departer,
organisationerna. Gemensamt accepteradelösningar genomförs i samverkansom

arbetsmarknadsmyndigheter, arbetsgivare och enligtmellan arbetstagare utgör
tillfredsställande skall nås.mening den bästa garantin för resultatmin Jagatt
alla bör för lösadelar alltså utredningens uppfattning ansträngningar görasatt att

föreligger från denproblemen i samförstånd. Pâ grund de erfarenheterav som
förbättring den äldre arbetskraftenshittills bedrivna verksamheten för en av

flertalet fallsysselsättningsmöjligheter har jag också goda förhoppningar, det iatt
skall möjligt för berörda komma och tvångsmedelvisa sig överensparter attatt

ifråga endast sällsynta fall.skall behöva komma i mera
framhöll vikten frivillig samverkan innebär emellertidVad jag nyss om av

omöjligtarbetsmarknadsmyndighetema i de fall, det visar siginte när attatt
samförståndslösningar, skall med konstatera detta.uppnå nöja sig att

skall handla restriktivt den meningen, deArbetsmarknadsmyndighetema inte i att
sådana åtgärder det kanunderlåter anmoda arbetsgivare vidtaattatt somen

har handikapporganisationema därförfinnas fog för. Enligt min mening
grund alltför restriktivöverdrivit farhågoma för den föreslagna lagenatt av en

leda tilltvångsmöjligheter den erbjuder inte kommertillämpning de attav som
lag,sysselsättningstörhållanden.någon förbättring de handikappades Dennaav

arbetsmarknadspolitiska medlen,jämsides med de hittillsvarandeanvänd synes
utvecklingenmedel bryta den negativaistället kunna verksamt forutgöra ett att

på arbetsmarknaden för dessagrupper.

departementschefen alltså uppnå lösningar iinnebärEnligt strävan att
skall handlaarbetsmarknadsmyndighetemasamförstånd inte att

anmoda arbetsgivarede underlåterrestriktivt i den meningen attatt en
finnas fog för. lagen användssådana åtgärder det kan Omvidtaatt som

den enligtarbetsmarknadspolitiska medlen,jämsides med de synes
för bryta dendepartementschefen verksamt medelkunna utgöra attett

äldre ocharbetsmarknaden för deutvecklingen pånegativa
har naturligtvis fortfarandearbetshandikappade. Förarbetsuttalandet

aktualitet.
följ ande.därefter gäller kallelsen till överläggning, kanVad nämnas

skall, förutomandra stycket främjandelagenEnligt 8 §
berörda arbetstagarorganisationer kallas till överläggningarbetsgivaren,

inför länsarbetsnämnd eller den nämnden förordnar. Organisation som
överläggning införarbetsgivaren tillhör skall kallas till

anförtDepartementschefen har sammanhangetlänsarbetsnämnden. i
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regelmässigt bör kallas tillprop. 221 arbetsgivarorganisationatts.
inför länsarbetsnämnden.överläggning

bör obligatorisktdet enligt den lagen inteVi attatt nya varaanser
överläggning införarbetsgivarorganisation tillkalla en

från fall till fallbedömning bör i ställetlänsarbetsnämnden. En göras
Vad arbetsgivarenkallas till överläggningen.börorganisationenom

föreskriftuttryckligbetydelse. Någontycker, har naturligtvissjälv om
behövsarbetsgivarorganisationen inte.möjligheten kallaatt

det hinder mot"298 "möter inteEnligt förarbetena prop. atts.
kallas tilluttryckligen i lagtextendeandra än angessom

Sålunda torde det iblandinför länsarbetsnämnden.överläggningar
företrädare förändamålsenligt kallakunna attvara

böröverläggningar".till sådana Detsammahandikapporganisationema
enligt den lagen.gälla för överläggningar nya

arbetsgivarenendast kallelsenordning kanEnligt gällande avnu
endastkan fattasBeslut härommed vite.förenas av

bör gällalänsarbetsnämnden. Detsamma nu.

arbetsförmedlingstvångBestämmelserna7.3.5 om

kvoteringsanvisningarrespektive

arbetsförmedlingstvångs.k.Bestämmelsenförslag:Utredningens om
Ävenreglerna.anställningsfrämjandedeskall utmönstras ur

avskaffas.skallmeddela s.k. kvoteringsanvisningarmöjligheten att

förordna s.k.möjlighetenUtmönstrande7.3.5.1 att omav
arbetsförmedlingstvång

dearbetsförmedlingstvång börs.k.Bestämmelsen utmönstras urom
innehållalagen bör alltså inteanställningsfrämjande reglerna. Den nya

bestämmelse iregel. Beträffande dennamotsvarandenågon
bl.a. följande anföras.främjandelagen 12 § kan

hand kanArbetsmarknadsstyrelsen i sistalighettvångsmöjDen som
nonchalerar anvisningaruppenbarttillgripa arbetsgivare avenom

arbetsförmedlingstvånget.det s.k. Dennastyrelsen, idagär
Arbetsmarknadsstyrelsen kan förordnatvångsmöjlighet innebär attatt

denarbetstagare demfår anställa andraarbetsgivaren inte än som
godtagit.ellerarbetsförmedlingen har anvisatoffentliga

innebärafelaktigt uppfattatshar iblandArbetsförmedlingstvånget att
där han inte villtvångsplaceras på arbetsplatsarbetstagare kan enen
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förskyldighetuppfattatshar vidare, felaktigt,arbeta. Det som en
första hand.anvisas i Denanställa denarbetsgivaren att person som

sökande varvid arbetsgivaren ierbjudas fleraplatsen kan docklediga
kanfackliga organisationenmed arbetsförmedlingen och densamråd

lämpad förlagenhonom ianställa den situation mestgörvars
befattningen.

enligt kanförordnande 12 §iakttararbetsgivare inteEn ettsom
högst år.böter eller fängelse ienligt dömas till20 § ett

bör enligtarbetsfönnedlingstvångförordnaMöjligheten att om
bl.a. till devarsamhet med hänsynmedförarbetena utnyttjas yttersta

kan följaför arbetstagareverkningarnegativa attav ensomen
hand vill ha.förstaandra dem han ianställatvingasarbetsgivare än

2241973:129anför prop.Departementschefen i propositionen atts.
från detutgårsysselsättningslagen,vid införandetliksomhan, attav

arbetsförmedlingstvångbestämmelsenutsikter förfinns goda att om
bestämmelsenpraktiken. Förekomstentillämpas iskall behövainte av

ägnad inskärpaemellertiddepartementschefen,enligtbör, attvara
delskall sinkrav på arbetsgivarnasamhälletsallvaret i taatt av

arbetskraften.och handikappadeför den äldreansvaret
känt, aldrigarbetsfönnedlingstvång har, såvittFrämjandelagens är

denresultatenfaktisk användning. Avkommit till av
arbetsrättskommittégenomfördes 1992 årsenkätundersökning avsom

fall fylltbestämmelsen idra slutsatsenkapitel 5 kanse vartatt enman
medsyftenaocksåvilketfunktion,preventiv ett avvar

bestämmelsen.
både för ochdet möjligtuppfattningEnligt vår argumenteraär att
övervägandefinnas kvar. dockbestämmelsen skall Vi attemot att anser

härtillanledning vibestämmelsenför Enskäl talar ärutmönstras. attatt
bara dennaotidsenlig och olämplig.bestämmelsen Inteärattanser
haranställningsfrämjande reglerna idebestämmelse använtsstortutan

aktivt kantillämpa lagenmed försiktighet. Några tendenser attstor mer
riksdagen,imotionerskönjas här kan änknappast nämnas att om

har avstyrkts;tillämpningaktivlämnade på 1980-talet, seom meren
1988/89:12.och1986/87:7, 1987/88:11AUt.ex.

alternativ. Vifinnasökadet lämpligtVi annatettär attattanser nu
möjlighetskall införasdethär för föreslåhar attstannat attatt en

anställningför främjavidta åtgärdervitesförelägga arbetsgivaren attatt
arbetsfönnåga.arbetssökande med nedsattäldre arbetssökande ochav

träda ivitesföreläggande kan månMöjligheten meddela i vissatt anses
arbetsfönnedlingstvång. Dennastället för möjligheten förordnaatt om

denvidaremöjlighet förelägga vid kommervite ersättaattatt nu
Avsiktenmeddela anvisningar.föreliggande möjligheten är attatt

resulteradels skall kunnaföreläggande vid vitemöjligheten meddelaatt
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förbättradei möjligheter för de omfattas denpersoner som av
föreslagna lagen erhålla anställning, dels skall kunna fyllaatt en

funktion.preventiv möjlighet till vitesföreläggandeDenna berörs
i avsnitt 7.3.6.1.närmare

Frågan då både länsarbetsnämnden ochär om
Arbetsmarknadsstyrelsen eller endast någon myndigheterna skallav
kunnalmeddela föreläggande det aktuella slaget. finnsHärett ettav
antal aspekter beakta, bl.a. vad gäller de problem kan uppståatt som

båda myndigheterna kan meddela vitesförelägganden. harViom
för föreslå endast länsarbetsnämnden dennastannat att att ges

befogenhet. Se avsnitt 7.3.6.1 och 7.3.6.2.

Utmönstrande möjligheten7.3.5.2 meddela s.k.attav
kvoteringsanvisningar

framgåttSom redan vi länsarbetsnärnnden skall möjlighetattanser ges
meddela förelägganden, eventuellt förenade med stället förvite, iatt

bl.a den möjlighet nämnden har meddela arbetsgivareattsom nu en
förutsättningarna föranvisningar. Vi meddela ettatt attanser

vitesföreläggande det möjligt, gällandebör, så långt deär motsvara nu
förutsättningarna för meddela anvisningar. Vi dock någonattatt anser
motsvarighet till möjligheten meddela s.k. kvoteringsanvisningaratt

finnasinte skall i den lagen, denna möjlighet börutan attnya
beaktat följande.Härvid har vi bl.a. Genom denutmönstras. nu

föreliggande möjligheten till kvoteringsanvisning föreligger visstett
inslag möjlighet till kvotering. innebär detKvotering i sig attav

tillhörigafastställs antal eller viss andelvisstatt ett en personer en
företagsunderrepresenterad skall finnas representerade i ettt.ex.grupp

Kvotlagstiftning förekommerarbetsstyrka på nivå. i andravissen
kvotlagstiftningländer inte i Sverige. Vi varken generellattansermen

eller kvoteringsanvisningar bör förekomma detta sammanhang.i

vid vite,7.3.6 Föreläggande m.m.

förslag:Utredningens Länsarbetsnämnden skall befogenhet attges
under Vissa förutsättningar förelägga arbetsgivare vidtaatten
åtgärder för främja anställning äldre arbetssökande ochatt av
arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga. sådant föreläggandeEtt
skall kunna förenas med vite.
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7.3.6.1 Föreläggande vid vite

bestämmelsen s.k.Vi har redan redogjort för vi attatt omanser
till den lagenarbetsförrnedlingstvång inte bör flyttas över utan attnya

ställe. har förbör, träda dess Vinågot så i stannat attsäga,annat att
vitesföreläggamöjlighetenföreslå länsarbetsnämnden attatt ges

anställningsfrämjande åtgärder.genomföraarbetsgivaren vissaatt
denkommermöjlighet förelägga vid viteDenna ersätta ävenattatt nu

meddela Avsiktenföreliggande möjligheten anvisningar. är-att som
vid delsmeddela föreläggande vitemöjlighetenredan nämnts att att-

möjligheter för deresultera förbättradeskall kunna i personer som
skallanställning, delslagen erhållaomfattas den föreslagna attav

fylla preventiv funktion.kunna en
vitesforeläggandemeddelaförutsättningarna förVi att ettattanser
förutsättningarnade gällandelångt det möjligt,bör, så är motsvara nu

föreslagna §bl.a. 4.4. 4för meddela anvisningar se avsnitt Denatt
förstautformad med § meningensåledes mån 9kan i viss sägas vara

första meningenförebild. Enligt 9 §främjandelagen som
föreligger skallföljande. skäl därtillgäller Närfrämjandelagen

förekommit vidgrundval vadlänsarbetsnämnden, på av som
meddela arbetsgivarenenligtinför nämnden 8överläggning

bör för bereda bättreåtgärder vidtagasbeträffandeanvisningar attsom
arbetstagare medäldre arbetstagare ellersysselsättningsmöjligheter

arbetsförmåga.nedsatt
stadgandetsframgårprop. 1973:129 299Enligt förarbetena avs.

enligtfår meddela anvisningarlänsarbetsnämnden inteformulering att
vilkanämndenöverläggningar hållits införparagrafen förrän om

framhålls dockbör vidta.arbetsgivaren Detåtgärder att ettsom
fall beror på arbetsgivarengälla för sådana detböraundantag närsynes

anförskommit till stånd.överläggningar inte Detsådana attatt en
möjlighetererfordras. Allatordeföreskrift härom i lagen inteuttrycklig

meddelasdetinnansamförstånd bör hatill lösningar i prövats
enligt paragrafen.anvisningar

beträffandebestämmelseniföreslagit dethar redanVi att
skallförslagetöverläggningsskyldighet 3 § attanges--
överenskommelse.träffasdetskall syfta tillöverläggningama att en

bör dåförslagetföreläggande 4 §beträffandeBestämmelsen --
meddelas arbetsgivaren intefärbl.a. föreläggandeinnebära att ett om

med denträffats enligt 3 §överenskommelseföljer en som
detbakgrund bl.a.nedan. Vibegränsning mot avanser,som anges

börförarbetsuttalandet, detredovisade ävenattnärmast varaovan
det beror på dennesituation därförelägga arbetsgivaren imöjligt att en

ståndkommer tillöverhuvudtaget inteöverläggningar enligt §3att
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nedan. vidareäven här med den begränsning Vi attsom anges anser
fall överenskommelse kan träffas, bördet i övriga där inteäven varaen
enlighet med den nedan begränsningenmöjligt i angivnaatt --

vidta anställningsfrämj ande åtgärder.förelägga arbetsgivaren att
alltså påvitesförelägga arbetsgivare bör visstMöjligheten sättatt en

få utformas så detföreläggande skall intebegränsad. Ett attvara
eller äldreskall anställa viss vissaarbetsgivareninnebär att en

med nedsatt arbetsförmåga. Etteller arbetssökandearbetssökande
detinnebära längre gående tvångföreläggande skullesådant änett

förordna s.k.möjlighetendag finnsi att omgenomsom
hellerföreläggande skall naturligtvis intearbetsförrnedlingstvång. Ett

föreliggandeden i dagutfonnas det i principså motsvararatt
skallvilken föreslårkvoteringsanvisningar, vimöjligheten till

fårdärför framgå föreläggandebör detlagtextenAv att ettutmönstras.
arbetssökandeanställning äldreför främjaendast åtgärder att avavse

anställningalltså inedsatt arbetsförmåga; intearbetssökande medeller
målgrupper.lagenssig av personer ur

allafrämjandelagen börgäller enligtvadenlighet medI som
meddelasdetsamförstånd ha innanimöjligheter till lösningar prövats

föreläggande.ett
299uttalas vidare prop.förarbetenfrämjandelagens attI s.
utfärdas.med försiktighet anvisningarlänsarbetsnämnden bör näragera

sidan det allmänna intressetmellan åskallavvägningEn göras avena
äldre arbetstagareanställningsförhållanden föråstadkomma bättreatt

sidanandraarbetsförmåga och ånedsattmedoch personer
åtgärder.ingripandealltförintearbetsgivarens intresse utsättasatt avav

tordedet sällaninteförarbetenaVidare i attsägs vara
anvisningararbetsgivarennämndenändamålsenligt attatt omger

förbättringarför vissaförutsättningarnautredanärmare av
eller arbetstagarearbetstagareför äldresysselsättningsförhållandena

arbetsförmåga.med nedsatt
Även sällandetlagen torde inteföreslagnaenligt den vara

vidta sådanförelägger arbetsgivarennämndenändamålsenligt attatt
anställningsmöjligheterna. Dennasyfte förbättradåutredning; i att

dryftas ide tidigare förarbetena,framgårutredning kan, ettsom av
grundvalen förochöverläggningamaskede ettutgörasenare av

gällerenlighet med vadåtgärder.föreläggande konkreta I som nuom
med sådanabli aktuelltdärvid framför allttorde detför anvisningar,

arbetsuppgifterocharbetsplatservidtas föråtgärder kan behöva attsom
blirså detsärskilda förutsättningar,arbetssökandestill de attanpassas

torde,gångernyanställa. Mångamöjligheter kunnaökade att som
resultattillfredsställandefrämjandelagen,tilluttalats förarbetenai

förändringaranordningar,enkla tekniskakunna nås smärre avgenom
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eller anspråk vanligaorganisatorisk iart att tagenom
arbetsmarknadspolitiska medel.

j förDepartementschefen framhåller samband med redogörelsei en
långt åtgärderna kan sträcka prop. 223 visshur sig att ens.

med stöd lagenförsiktighet måste iakttas arbetsgivare anvisasnär aven
föråtgärder för förbättra anställningsmöjlighetemavidta vissaatt att

äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.
direkt aktualitetSenast nämnda förarbetsuttalande har naturligtvis

särskilt med tanke detvid tillämpningen den föreslagna lagen, på attav
föreläggande försöka fåfråga bindandeär att ettom genomnu

åtgärder.vidta anställningsfrämjande En avvägningarbetsgivaren att
mellan sidan det allmänna intressetfår, liksom ågöras attavenanu,

arbetssökande ochanställningsmöjligheter för äldreåstadkomma bättre
andra sidannedsatt arbetsförmåga och åarbetssökande med

för alltför ingripandearbetsgivarens intresse inte utsättasattav
åtgärder.

bl.a. vad tydlighet,får det beaktas högre krav,Vidare ännuatt avser
bindanderättsligtföreläggande på intekan ställas på änett en

anvisning.
följandeförarbeten prop. 223 uttalasfrämjandelagensI s.

följerarbetsgivare intebeträffande konsekvenserna att enav en
efterkommer vaddvs. arbetsgivaren inteså fallet,anvisning. Om är att

detta beror påfår det undersökasanvisning,bestämts i omsom en
fall kan det blihar rått såarbetsgivaren inte Iomständigheter över.som

eller meddela anvisninganvisningenaktuellt jämka annatattatt aven
vademellertid arbetsgivaren inte gjortdetinnehåll. Visar sig att som

ärendetför följa anvisningen, böreller henneankommer på honom att
också skeArbetsmarknadsstyrelsen. Så börhänskjutas till om

infriagodtagbar anledning underlåterarbetsgivaren inte attutan
införhar gjort vid överläggningamautfästelser arbetsgivarensom

överhuvudtagetliksom arbetsgivarenlänsarbetsnämnden, vägrar attom
delta sådana överläggningar.i

hänskjutasärende skallförVad gäller de nämnda reglerna när ettnu
medföljande innebörd vårtfår dessatill Arbetsmarknadsstyrelsen,

hänskjutandemöjlighet tillföreligger någonlagförslag, där det inte
möjlighetenanvisningar haroch möjligheten meddela attersattsatt av

vadarbetsgivaren inte gjortmeddela vitesförelägganden. Om som
anvisningen", harför följaankommer på honom eller henne att

eventuelltutdömandemöjlighet föra talanlänsarbetsnämnden att om av
godtagbar anledningdet fall arbetsgivaren intevite. För att utan

överläggningamaunderlåter infria utfastelser han har gjort vidatt som
honom,inför länsarbetsnämnden, länsarbetsnämnden föreläggakan

åtgärd.motsvarande anställningsfrämjandeeventuellt vid företavite, att
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arbetsgivaren överhuvudtaget delta i sådanaOm vägrar att
länsarbetsnärrmden liksom föregående fallöverläggningar kan i

förelägga honom, eventuellt vid vite, företa vissatt
anställningsfrämj ande åtgärd.

beträffande konsekvensernadärefter gäller uttalandenaVad attav
omständigheterföljer anvisning på grundarbetsgivare inte en aven

lagendet uppmärksammas det i 2 §han har rått måsteinte över, attsom
föreskrivs adressaten iviteslagen vite1985:2060m viten att nytt mot

föreläggandet harförrän det tidigaresak får föreläggasintesamma
Överhuvudtaget beakta demåste länsarbetsnämndenlaga kraft.vunnit

finns Enligt reglerna får viteför i viteslagen.allmänna regler viten som
rättsligkan sakna faktiskt ellerföreläggas adressateninte antast.ex. om

föreläggandet.följamöjlighet att

hänskjutande tillUtmönstrande reglerna7.3.6.2 av om
ArbetsmarknadsstyrelsensArbetsmarknadsstyrelsen samt

enligt den föreslagna lagen.uppgifter

främjandelagen.innehålletföregående berört i 10 §har bl.a. i avsnittVi
undandrargäller följande. arbetsgivarenförfattningsrummet OmEnligt

länsarbetsnämnd enligt 8 §införmedverka vid överläggningsig att
med stödhar meddelatnämndenföljer anvisningareller inte avsom

Arbetsmarknadsstyrelsen. gällertill Dettaskall ärendet hänskjutas9
vidinfria utfästelse gjortsunderlåterarbetsgivaren attäven, somom

överläggningen.
krångliga ochhänskjutande harreglerFrämjandelagens ansettsom

försöka hitta lösningsåledes önskvärtkomplicerade. i sigDet är att en
enligt lagen,ärendenaoch renodlar hanteringenförenklar avsom

kunna tillämpas påföreslagna lagen börsamtidigt den ett mersom
gäller främjandelagen.vadeffektivt sätt än som nu

skalllänsarbetsnämndenför förslagredan redogjort vårtVi har att
följerarbetsgivare intebl.a.befogenhet att enom enges

anställningsfrämjandevidta vissaöverenskommelse enligt 3 § attom
sådana åtgärder.vidtavitesförelägga arbetsgivarenåtgärder, kunna att

kunna meddelalänsarbetsnärrmden börendastVi attanser
Arbetsmarknadsstyrelsenvitesförelägganden. Vidare vi attanser

efterenligt den lagen börhuvudsakliga uppgifter attvaranya
beslutlänsarbetsnämndensöverklagande överpröva om

medbranschöverläggningar ochvitesföreläggande hållasamt att
eller delar därav.för branscheranledning därav meddela anvisningar

härtill fortsättningsvisnedan föreslås styrelsenSom framgår även
lämnautdömande vite,uppgift föra talankunna eller ha till att om av
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medgivande till åtal för uppgiftoriktig föreskriva undantag frånsamt
vissa anställningsfrämj ande regler och meddela föreskrifter förnärmare
tillämpningen dessa regler.av

både länsarbetsnämndenAtt och Arbetsmarknadsstyrelsen skulle
kunna meddela vitesförelägganden skulle enligt vår mening både vara
olämpligt och onödigt. Genom våra förslagnämnda kommer detnu
huvudsakliga för tillämpningen de anställningsfrämjandeansvaret av
reglerna och tyngdpunkten i ärendehanteringen högrei grad änatt

Ärendehanteringentidigare ligga länsarbetsnämnden.på tordeatt
samtidigt bli förenklad. Vidare renodlas Arbetsmarknadsstyrelsens roll.

Vi föreslår således möjligheten hänskjuta ärende tillatt att ett
Arbetsmarknadsstyrelsen avskaffas och styrelsen inte längre påatt
anmälan arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller på egetav
initiativ skall kunna ärenden beträffande deta upp
anställningsfrämj ande reglerna.

Förfarandet hos Arbetsmarknadsstyrelsen behandlas nedan i avsnitt
7.3.6.4.

Branschöverläggningar7.3.6.3

Enligt främjandelagen gäller följande.13 § Arbetsmarknadsstyrelsen
förstakan, enligt stycket, på framställning arbetsgivar- ellerav

arbetstagarorganisation eller på initiativ överläggningar medeget uppta
bransch ellerorganisationerna inom del därav förangående åtgärderen

främja anställning äldre arbetstagare eller arbetstagare medatt av
arbetsförmåga.nedsatt Styrelsen kan på grundval vadav som

förekommit vid dessa överläggningar meddela anvisningar sådanaom
branschåtgärder för den eller del därav överläggningama avsett.som

arbetsgivare iakttarOm inte anvisningar meddelats med stöden som av
första stycket, kan länsarbetsnämnd enligt paragrafens andra stycke- -
kalla arbetsgivaren berörda arbetsgivar- ochsamt
arbetstagarorganisationer till överläggningar enligt 8

De överläggningar och främjandelageni 8 ll tarsom avses
endast sikte på åtgärder enskild arbetsgivare bör vidta för attsom en
främja anställning äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsattav
arbetsförmåga. Med till sysselsättningsmöjlighetemahänsyn att
varierar inom branscher kan förolika det vissa branscher vara
ändamålsenligt försöka uppnå för hela branschenatt gemensamma
lösningar sysselsättningsproblem för tillhörande deav personer
ifrågavarande kategorierna prop. 1973:129 f..s.302

har förutsätts branschorganisationerDet de kallas tillatt som
överläggningar enligt detta författningsrum kommer infinna sig tillatt
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behövertvångsmedel härförsärskildanågraöverläggningar utan att
nödvändigt föreskrivahar därför intetillgripas. Det attattansetts

kallelse tillförenaskall kunnaArbetsmarknadsstyrelsen
medöverläggningama vite.

andra stycketenligtlänsarbetsnämnden 13 §kanSom nämntsnyss
harföljer anvisningarenskild arbetsgivare intefallför det att somen

stycke,paragrafens förstaenligtArbetsmarknadsstyrelsenmeddelats av
ocharbetsgivar-berördakalla arbetsgivaren samt

Ärendetenligt 8överläggningartillarbetstagarorganisationer
kan alltsåVid behovföreskrifterna i 9-12 §§.enligtdärvidhandläggs

anvisningar enligt 9arbetsgivarenmeddelalänsarbetsnämnden
bestämmelserinnehållabörföreslagna lagendenVi ävenattanser

alltsåoch föreslårtillämpliga delar,nämnda, imotsvarande de attnu
motsvarighet i dendelar fårtillämpligafrämjandelagen i13 § nyaen

lagen.i denlagen se 5 § nya

ArbetsmarknadsstyrelsenhosFörfarandet7.3.6.4

hosförfarandetbeträffandeföljandefrämjandelagen gällerEnligt §11
tillhänskjutitsärendeArbetsmarknadsstyrelsen. I som

anmälanstyrelsen påellerenligt 10 §Arbetsmarknadsstyrelsen avsom
initiativ tagiteller påarbetstagarorganisationellerarbetsgivar- eget

berördastycket arbetsgivarenförstaskall enligt samtupp, -
sigberedas tillfällearbetstagarorganisationerocharbetsgivar- att yttra

styrelsen.införöverläggningkallas tilllämpligt,det ärsamt, om
sådana anvisningarmeddelastycket,enligt andraStyrelsen kan, som

arbetsgivarenföreläggakanArbetsmarknadsstyrelsen äveni 9avses
bedömningenbetydelse förhakanhandlingarförete antasatt avsom

kallelsestycket kantredjepersonalpolitik. Enligtarbetsgivarens av
handlingarföreteföreläggandeöverläggningtillarbetsgivare attsamt
meddelas,handlingarföreteföreläggandemed vite.förenas Innan att

tillfälleberedasberörda organisationerocharbetsgivaren att yttraskall

sig.
enligt denrollArbetsmarknadsstyrelsensförredan redogjortharVi

vårkrävs, enligtdelbranschöverläggningarnasföreslagna lagen. För
förfaranderegler.speciellauppfattning, inte några

överklagandeärenden tordehanteringför styrelsenshellerInte av
lagen.regler i densärskildadet behövas några nya

1986:223förvaltningslagenbestämmelserna i ärVi attanser
ärenden enligthanteringArbetsmarknadsstyrelsensförtillräckliga av

främjandelagendärföroch föreslår ll §den lagen utmönstras.attnya
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Skyddet för den facklige företrädaren,7.3.7 m.m.

skydd för den fackligeUtredningens förslag: Reglerna om
uppgiftstraffansvar för oriktigföreträdaren, tystnadsplikt respektive

överföras lagen.skall till den nya

för den företräder arbetstagarorganisationSkyddet7.3.7.1 ensom
enligt lageni frågor

denföljande. Beträffandefrämjandelagen föreskrivs§I 15 som
ochfrågor enligt lagen intearbetstagarorganisation iföreträder som

förtroendemans ställning påfackligomfattas lagen 1974:358 omav
arbetsmiljölagen 1977:1160arbetsplatsen kap. 10-146äger

motsvarande tillämpning.
denföreträdaden harBestämmelsen innebär utsetts attatt som

och intedenna lag,frågor ifackliga organisationen i somsom avses
ställning påfacklig förtroendemans1974:358omfattas lagen omav

tillkommermotsvarande skyddhararbetsplatsen, ettett som
innebär i sinarbetsmiljölagen.skyddsombud enligt Detta tur att en

fullgöra uppgifter,får hindras sinasådan företrädare inte oavsettatt om
fårArbetsgivaren intearbetsgivaren eller inte.anställd hosdenne är

uppdragetanledningarbetsförhållanden medföreträdarensförsämra av
anledningheller medArbetsgivaren får inteanpassningsgnippeni etc.

försämraanställningen ellerföreträdaren frånskiljauppdragetav
anställningsvillkor.dennes

Vistadgats föreligger inte.frångå detanledningNågon att som nu
till den lagen seflyttasbestämmelsenföreslår således överatt nya

§.10

Tystnadsplikt7.3.7.2

paragrafensfrämjandelagen. EnligtfinnsRegler tystnadsplikt i 16 §om
medbefattninghar tagitförsta stycke gäller följande. Den ettsom

vadeller utnyttjafår obehörigen röjaärende enligt främjandelagen inte
förhållanden ellerpersonligaenskildashan därvid har fått veta om

följande.andra stycket gäller Idriftsförhållanden. Enligtaffärs- eller
bestämmelserna iställetverksamhet skall idet allmännas
uppgifterfrågasekretesslagen 1980:100 tillämpas. I som enom

förtill företrädaremyndighet enligt främjandelagen lämnar enen
eller vid någonvid myndighetenarbetstagarorganisation annan

seldetesslagen.myndighet gäller kap. §14 9
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framgår myndighetensistnämnda lagrum kan lämna vissAv att ut
vidare.inskränker lämna uppgiftenuppgift med förbehåll rätten attsom

främjandelagen flyttas till den lagen seföreslår 16Vi § överatt nya
§.11

för oriktig uppgiftStraffansvar7.3.7.3

varselföljande. enligtfrämjandelagen gäller Den iEnligt §19 som
uppgift i 6 och §§underrättelse eller i 7denna lag eller i som avses

uppgift,oaktsamhet lämnar oriktig inteuppsåtligen eller somav grov
högsteller fängelse i år.betydelse, döms till bötersaknar ett

allmänt åtal för brottandelagen framgårfrämjAv 22 § att som avses
medgivandeendast efterfår väckasoch 20 §§i 19 av

Arbetsmarknadsstyrelsen.
gäller föreligger inte.avvika från vadanledningNågon att som nu

till denflyttastillämpliga delardärför och 22 iföreslår 19 överVi
§§.lagen de 12-13nya nya

Överklagande7.3.8 m.m.

beslutLänsarbetsnämndensförslag:Utredningens om
Arbetsmarknadsstyrelsenfå överklagas hosvitesföreläggande skall

skallutdömande viteTalanoch därefter hos länsrätten. ävenavom
ellerlänsarbetsnämndenkunna förasfortsättningsvis av

skall föras hos länsrätten.Arbetsmarknadsstyrelsen. Talan

Överklagande7.3.8.1

Överklagande länsarbetsnämndens beslutav

avseende.detta Iregel iinnehåller ingenFrämjandelagen
överklagandegällertillspecialmotiveringen 24 avsom

beslutdock talanbeslut, uttalasArbetsmarknadsstyrelsens motatt av
instruktionen 1965:667,enligt §länsarbetsnämnd föres 46 senast

länsarbetsnämndema hos AMSochändrad 1972:301 för AMS genom
besvär.

instruktion förmed1988:1139förordningenEnligt 50 §
överklagas hoslänsarbetsnämnds beslutArbetsmarknadsverket får

särskilt föreskrivet.Arbetsmarknadsstyrelsen, något inte ärannatom

l
ll4
I
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föreslårVi det i den lagen införs bestämmelse enligtatt nya en
vilken länsarbetsnämndens beslut vitesföreläggande får överklagasom
hos Arbetsmarlcnadsstyrelsen den föreslagna §. Något åtskillnad bör7
härvid inte mellan viten enligt de föreslagna 2 och 6göras
vitesförelägganden lämna uppgifter eller viten enligt de föreslagnaatt
4 och vitesförelägganden6 §§ vidta anställningsfrämjandeatt
åtgärder.

Regler överklagande förvaltningsbeslut finns iom av
förvaltningslagen 1986:223.

Överklagande Arbetsmarknadsstyrelsens beslutav

talanEnligt främjandelagen förs24 § Arbetsmarknadsstyrelsensmot
beslut enligt lagen hos besvär.regeringen genom

Vi följande bedömning.gör
bör, enligt gällandeRegeringen principer, möjligai störstanu

frånutsträckning befrias förvaltningsärenden både vad gäller
förstainstansärenden och överklaganden. det finnsVi inteattanser
någon anledning underlåta flytta ned överprövningenatt attnu av
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut.

Vi har vid denna bedömning funnit styrelsens beslut i ärendenatt
vitesförläggande bör kunna överklagas till länsrätten.om

börEnligt vår mening länsrättens beslut inte kunna överklagas,
varför föreslår regel med denna innebörd se den föreslagna 8 §.vi en

främjandelagen finns det inte någon bestämmelse beslutI attom
enligt lagen gäller omedelbart. följer beslut kanHärav att som

får förrän beslutetöverklagas inte verkställas arbetsgivarens viljamot
har vunnit laga kraft.

det heller bör införas bestämmelseVi inte någonattanser nu av
slag.nämnt

Även överklaganden Arbetsmarknadsstyrelsens beslut reglerasav
förvaltningslagen.reglerna igenom

Talan utdömande7.3.8.2 viteom av

främjandelagen föreskrivs följande. utdömandeI 23 § Talan viteom av
enligt denna lag förs länsarbetsnämnd ellerav
Arbetsmarknadsstyrelsen.

föreslagitVi har endast länsarbetsnämnden skall ha befogenhetatt
förelägga vite. Vi har dock för föreslå bådeatt stannat att att

länsarbetsnämnden och Arbetsmarlcnadsstyrelsen fortsättningsvisäven
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se 9utdömande vite §föra talanskall ha befogenhet att avom
lagförslaget.

följande beakta.bl.a.övrigtI är att
1985:206 viten.finns i lagenbestämmelser vitenAllmänna omom

skulle talanlydelsedess ursprungligafrämjandelagen iEnligt 23 §
åklagare. Sinvid allmän domstolväckasutdömande vite ovanavavom

paragrafenbetydelse, fickavseendelydelse, i detangivna ärsom nu av
följd denändring1985:222. DennaSFS nyaen avvargenom

utdömandefrågorföreslogs1984/85:96viteslagen. I att avomprop.
myndighetdenpå ansökanlänsrättskulle handläggasnormaltvite avav

gällandeför förslagetvid tidpunktenstället för denförelagt vitet, isom
domstol.allmänför talan vidåklagareprincipen att

för de olikaredogörelseocksåfinnsnämnda propositionI en
bestämmelseuttryckligdetkrävsvissa viten,viten. Förtyperna enav
föremål förbliskallutdömande viteför fråganatt avom

domstolsprövning.
i alla dedomstolsprövningfinnasdet börVi momentettatt avanser

meddelaskommakanvitesförelägganden att avsom
enligt denärendennämndens handläggningvidlänsarbetsnämnden av

övervägande förmening,talar, enligt vårskäl attlagen.föreslagna
det särskiltdärförföreslårprövning. Vidennabör stå för attlänsrätten

föras hos länsrätten.skallutdömande vitetalanföreslcrivs att avom

anställningsfrämjandedefrånUndantag7.3.9

reglerna, m.m.

delar följande.relevantagäller ifrämjandelagenEnligt 25 § nu
bemyndigande,efter regeringenseller,Regeringen

från 7-12undantagfår föreskrivaArbetsmarknadsstyrelsen samt
bestämmelser.dessatillämpningenföreskrifter förmeddela närmare av

kanbranschervissadet inomuttalass. 307förarbetenaI att
från de i l-6avvikelsepåkallarförhållandenspeciellaföreligga som

"Även 7-12reglerna ivarselreglema.meddelade om
arbetstagareochäldre arbetstagareåtgärder föranställningsfrämjande

modifieras.fall behövatorde i vissaarbetsförmågamed nedsatt
anledning därmedbegränsningarnaparagrafen angivnaiDe av

varselreglema.gällerEG-direktiv,angivna
delar denbestämmelsen i deför föreslåVi har attstannat att som

lagentill denreglerna flyttasanställningsfrämjandede över nyaavser
14 §.
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7.3. 10 Ikraftträdande m.m.

föreslagnaDen lagen bör kunna träda krafti den juli1 då1999,
främjandelagen skall upphöra gälla. Samtliga bestämmelser i lagenatt
bör kunna tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet.

18-51355
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Internationella åtaganden8 och

Europeiska unionen

Inledning1

lämnar detta kort redogörelse förVi i avsnitt ILO-konvention ochen en
EG-direktiv har betydelse för förekomsten utformningenochett som av

varselreglerna främjandelagen.i
Beträffande ILO organisationen, avsnitt 2.2.3.som se

8.2 Internationella åtaganden

ILO-konventionen 158 anställningsavtal påuppsägningnr om av
arbetsgivarens från 1982. ratificerades SverigeDeninitiativ är av
1983. Konventionen innehåller regler gäller uppsägningar skallnärsom
ske teknologiska,ekonomiska, strukturella eller liknande skäl.av
Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarnas ochrepresentanter
informera dem och skälen bakom de uppsägningar övervägs.ange som

andra uppgifter skall också lämnas arbetsgivaren vidareVissa av som
skall arbetstagarnas tillfälle överlägga med denne.representanter attge
Arbetsgivaren skall enligt konventionen viss tid i förväg också varsla
behörig myndighet och information lämnats tillge samma som
arbetstagarnas företrädare. ankommer konventionsstaternaDet på att

varseltiden.precisera Varje nation har begränsa de irätt att
konventionen skyldighetemaangivna till sådana fall där
uppsägningarna berör visst minsta antal arbetstagare.ett

ILO-kommittén har varselreglerna främjandelageniansett att
uppfyller konventionens krav.

beträffandeSe konventionen bl.a. års arbetsrättskommittés1992
delbetänkande anställningsskyddslag ff.Ny SOU 1993:32 164s.
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unionenEuropeiska8.3

tillnärmningl7februari 1975den75/l29/EEGdirektivRådets omav
ändratkollektiva uppsägningar,lagstiftningmedlemsstaternas omav

ändring1992den6/EEG 2492/5 junidirektivrådets avomavgenom
lagstiftningmedlemsstaternastillnärmning75/129/EEGdirektiv avom

förskyddetförbättringsyftar tillkollektiva uppsägningar, avenom
föreskrifterinnehålletocharbetsbristuppsägningvidarbetstagare g.a.

sådanaförhandling iochinformationtillanställdasde rättom
iregelsystemskildatvådärmed tillknyterDirektivetsituationer. an

förhandling iochinformationbestämmelsernadelssvensk rätt, om
arbetslivetimedbestämmande80l 97625lagen om

9.1.3avsnittframgå ikommerdelsmedbestämmandelagen, attsom-
varsel tillreglerfrämjandelagensberörsdirektivetdär närmare om-

länsarbetsnämnd.
sig1994, åtogjanuarikraft denträdde 1iEES-avtalet,Genom som

beslutGenom1975.från årdirektivrådetsbl.a.införlivaSverige att
blevsedanochEES-kommitténfattades i Gemensamma somsom

nationellaavtalsslutande EFTA-staternasdemedenlighetbindande i
rådetsbl.a.EG-rättsakter,ytterligareEES-avtalettillfördesprocedurer
dennabl.a.1994junigodkände den lRiksdagenfrån år 1992.direktiv

juliÄndringen kraft den 1trädde iavtaletEES-avtalet.iändring av
1994.

från årdirektivetmed ändringar1975från årEG-direktivet genom
till denframdirektivet,fortsättningsvis omnämnt1992, varsom

ochEES-avtaletför Sverigebindandealltså1995januaril genom
dettafr.0.m.medlemskap i EUSedan Sverigesavtal.dettaändringen i

självaSverigeförbindanderättsaktemadatum, genomär
medlemskapet.

det inteuttalatställningstaganden attvid tidigareharRiksdagen
EG-direktivetuppfyllaskallför Sverigelagändringarnågrakrävs att

ochintagitsståndpunkt haruppsägningar. Motsattkollektiva senareom
varselregler.främjandelagensiändringarföranlettalltsåhardirektivet

reglermedbestämmandelagensiändringarföranlettharDirektivet även
förhandling.ochinformationom

ff.661994/951102bl.a. ifinnsdirektivetförredogörelseEn s.prop.
Övergångdelbetänkandearbetsrättskommittésårsoch 1992 av

ff.lll1994:83SOUuppsägningarkollektivaochverksamheter s.
komma iinteharuppsägningarkollektiva ansettsEG-direktivet om
se SOUILO-konventionennämndadenreglerna imedkonflikt ovan

125.1994:83 s.
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9 Främj andelagens regler varselom

Inledningl

Såsom tidigare redogjorts för innehåller främjandelagen dels regler om
anställningsfrämjande åtgärder, dels regler varsel. Reglerna harom
b1.a. det de har sysselsättningsfrämjande syfte.gemensamt att

ÖvrigafinnsDärutöver bestämmelser.gemensamma
Inledningsvis beträffandekan varselreglema l-6 §§ nämnas

följande. Enligt främjandelagen arbetsgivare, privat ellerär en
offentlig, skyldig lämna varsel till länsarbetsnämnden viss tid innanatt
arbetsgivaren genomför driftsinskränkning kan medföraen som

elleruppsägning, permittering anställning begränsad till viss tidatt etc.
fortsattinte övergår i anställning. Syftet med detta varsel är att

arbetsmarknadsmyndighetema skall kunna erhålla rådrum för att
bereda den därvid friställda arbetskraften sysselsättning. Ettannan
varsel skall innehålla specifikavissa uppgifter och skall så snart som
möjligt skriftligen kompletteras med uppgift b1.a. vilka arbetstagareom

driftsinskränkningen.berörs Länsarbetsnämnden kan vid vitesom av
förelägga arbetsgivaren fullgöra skyldigheten komplettera. Enatt att
arbetsgivare uppsåtligen eller oaktsamhet varslarintesom av grov om

driftsinslcränlcning på föreskrivet kan allmän domstol åläggassätt,en av
betala särskild avgift varselavgift till Denatt staten.en som- -

uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar oriktig uppgift i t.ex. ettav grov en
varsel kan under förutsättning dömas tillviss böter eller fängelse i
högst år. Varselreglema kan frångåsinte kollektivavtal.ett genom
Lagstiftningen tvingande.alltså Regeringen eller, efter regeringensär
bemyndigande, Arbetsmarknadsstyrelsen får dock föreskriva undantag
från varselreglema och meddela föreskrifter för tillämpningennämnare

reglerna.av
Redogörelsen i detta kapitel för varselreglema följer samma

uppställning redogörelsen för de anställningsfrämjande reglerna,som
dvs. först avsnitt bakgrunden till lagstiftningen, följtett ettom av

beträffandeavsnitt ändringarna i reglerna. därefterI avsnittet behandlas
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avslutande avsnitt,ivarselreglema. Dessutominnehållet i ett enges,
beträffandeförslagöverväganden ochredogörelse för tidigarekort

varselreglema.
Varselreglemadet enligtnämndes föreliggerinledningsvis treSom

varsel dåpermitteringsvarsel ochuppsägningsvarsel,varsel;slag av
skiljerVi ianställning.fortsattövergår ivisstidsanställning inteetc.

varsel.eller Detslagockså på dessaframställningdenna tre grupper av
avseendefrämjandelagen i visstilagtextendockkan nämnas att

huvudgruppertvåindelning ifrånutgåkommit att en
permitteringsvarsel.respektiveuppsägningsvarsel

lagstiftningentillBakgrunden9.2

juli 1974;kraft deni 1tidigareträdde,Främjandelagen nämnts,som
1974 årsanställningsskyddl974:l2med lagensamtidigt om

medtillämpatsvarselreglerhadeDessförinnananställningsskyddslag.
mellanträffatsvarsel, vilkaöverenskommelserfrivilligastöd omav

Arbetsmarknadsstyrelsen seocharbetsmarknadenpå prop.parterna
SOUanställningenTrygghet ibetänkandetoch2051973:129 s.
ökadrörandeUtredningenff.; lämnat2151973:7 avs.

denarbetsdomstolen,förbehörighetvidgadochanställningstrygghet
Åmanska för den privataöverenskommelseutredningen. Dens.k.

fick bildautarbetadeslagförslagetdågälldearbetsmarknaden som
överenskommelsenämndaEnligt205.prop.förslagetförmönster s.

driftsinskränkningarsådanavarsellämnaföretagenskulle somom
längdVarseltidensfem arbetstagare.minstuppsägningmedförde av

förgälldeMotsvarande reglermånader.fyratvå ochvarierade mellan
1969:706cirkulärKungl. Majztsenligtmyndigheterstatliga om

personalantagningochpersonalinskränkninganmälan m.m.av
dendepartementschefenframhöllfrämjandelagen atttillmotivenI

olikapåarbetsmarknadspolitiken sättföruppgiften attviktigaste var
effekterde negativamildraellerundanröjaförsöka som

tillvarselRegleranställda.för dehakandriftsinskränkningar om
för kunnamedelansågsarbetsmarknadsmyndighetema attettvara

få visstmyndigheternaskulleuppgift. Härigenomnämndafullgöra
lämpligatillarbetstagarefriställdahjälpaför kunnarådrum att nya

Åmanska framladeutredningen,s.k.205. Denarbeten prop. soms.
statistiskadetockså påpekathadefrämjandelag,tillförslaget att

utgjordeArbetsmarknadsstyrelsentillvarselrapporternaunderlaget som
läget påbedömakunnaförviktigt instrument attettvar

251.SOU 1973:7arbetsmarknaden i stort s.
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överenskommelsemade frivilligasjälvklartansågs inteDet attsom
förlikvälstannandelagstiftning,varsel skulle ersättas men manavom

Åmanskapåkallade. Denlagstiftningsåtgärderbedömningen att var
införasskullelagstiftningtillskäl attanfördeutredningen attettsom

vilket intearbetsmarknaden,helaomfattabordevarselreglema var
varselöverenskommelsema.bestämmelserna imedfallet

Ändringar varselreglemai9.3

År l982:80lagenmedsambandgjordes, i1982 att om
trädde ianställningsskyddslagen,denanställningsskydd, dvs. senaste
klartgjordesdetvarigenomvarselreglema 6 § attändring ikraft, en

enligt ll-förhandlingarnaha föregripitskallarbetsgivare inte ansesen
arbetslivetmedbestämmande i1976:580lagenl4 §§ om

länsarbetsnämndenunderrättamedbcstämmandelagen att omgenom
driftsinskränkning.tilltänkten

den januarikraft lträdde ilagändringardekanVidare nämnas som
EG-detändringarnatillAnledningen1994:1689.se SFS1995 var

direktivrådetsdvs.8.3,för avsnittiredogjortvidirektiv som
tillnärmningfebruari 1975den 17129/EEG75/ avomav

ändratuppsägningar,kollektivalagstiftningmedlemsstaternas om
se1992juniden 2492/56/EEGdirektivrådets prop.avgenom

delbetänkandearbetsrättskommittés1992 års661994/95:lO2 samts.
denochEUuppsägningarÖvergång kollektivaochverksamheterav -

ff..1994:83 lllSOUarbetsrätten;svenska s.
viktigtdetfrån 1975 är attårEG-direktivet atttillingressenI anges

uppsägningar,kollektivavidskyddbättrearbetstagarna ettges
välbalanseradbehovettillmåstehänsynsamtidigt tas av ensom

konstaterasgemenskapen. Detutveckling inomsocialochekonomisk
debestämmelsermedlemsstaternasmellanskillnaderdet finns omatt

ochuppsägningarkollektivavidförfarandenaformellaochpraktiska
uppsägningarnaslindraförvidtagitssärskiltåtgärder attde somom

fåkunnaskillnadersådanaAllaarbetstagarna.förkonsekvenser anses
funktion.marknadensför denbetydelsedirekt gemensamma

vidkommandesvenskförkanuppsägningarkollektivaUttrycket
ellerarbetsbristgrundpåuppsägningsägas motsvara av

driftsinskränkning.
från år 1975direktivetimed ändringarfrån år 1992EG-direktivet
arbetstagares1989stadga från årbakgrundskall mot omav enses

Ändringama arbetstagarsidansinnebärrättigheter. attgrundläggande
112.1994:83SOUhänseendenflerastärkts iharställning s.
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båda direktivenDe innehåller minimiregler till arbetstagarnas
förmån. finns således inte något hinder förDet medlemsstaterna att
tillämpa regler från arbetstagarnas synpunkt fördelaktigareär änsom
direktivens bestämmelser.

Direktivet från år har föremål1975 varit för EG-domstolens
tolkning vid tillfällennågra se bl.a. 1994/952102 70 medprop. s.
hänvisningar till rättsfall.

Såväl års direktiv finns svensk enlighet1975 1992 i version, isom
med vad framgår fotnoten med författningsförslag.i avsnittetsom av

finns dessutom återgivna bl.a. i bilaga respektiveDe 7 8 i propositionen
1994/952102.

hänvisning nedan till kollektivaNär direktivetgörs om
och dess bestämmelser tidigareuppsägningar nämnts,avses, som

direktivet från med ändringar frånår 1975, direktivet år 1992.genom
bestämmelser direktivet har betydelse för varselreglema,De i som

omfattar endast varsel inför uppsägningar. Reglema varsel införom
berörs direktivet ochpermitteringar inte därmed inte heller någraav av

materiella ändringar främjandelagen prop. 1994/952102 f..i 77s.
Reglerna grundas direktivet skall dock, artikelpå enligt 2 isom a

upphördirektivet, tillämpas tidsbegränsade anställningar iäven när
förtid. sagda åsyftar anställningarsist situationDet näränen annan

tid vid anställningstidens slut övergårbegränsade till viss inte ietc.
fortsatt anställning.

följd direktivetändringar i främjandelagen gjorts tillDe som av
omfattning det kan finnas skäl till. Särskiltberörs nedan i den l §som

främjandelagen har genomgått förändringar med anledningstora av
Även finns skäl tilldetta direktiv. andra ändringar berörs i den mån det

det.
krävstidigare har riksdagen tidigare det inteSom nämnts ansett

lagändringar för svensk lagstiftning skallnågra stämma överensatt
med det nämnda EG-direktivet prop. 23.nu s.

kan tilläggas det i förarbetena prop. 78 SOUDet ävenatt s. se
Enligtförts diskussion kring artikel i direktivet.1994:83 131 5s. en a

tillnämnda artikel skall medlemsstaterna attse
arbetstagarrepresentantema eller arbetstagarna har tillgång till
administrativa eller rättsliga förfaranden för genomdrivaatt
skyldigheter gäller varselskyldigheten skulleenligt direktivet. Vad
detta, enligt förarbetena, kunna uppfattas så att
arbetstagarrepresentantema formellt skulle deltarätt attges som
sökande e.d. ärende varsel inför länsarbetsnämnden elleripart ett om
Arbetsmarknadsstyrelsen. anför denRegeringen i propositionen att
delar kommitténs bedömning den allmänna möjlighetatt som
arbetstagarna har påtala brott varselreglema och föra framatt mot att
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harnämndenskyldighetensvarandeden däremotsynpunkter samt som
vidtamyndighetsansvaroch under sittdäravanledningmedatt

innehåll påuppfylla direktivetsförtillfylleståtgärderlämpliga är att
punkt.denna

varselreglemaInnehållet i9.4

varselbestämmelsermateriellafrämjandelagensNedan återges om
bestämmelser ideåtergesDessutomkommentarer.åtföljda av

enligtvarselskyldighetenavseende gällerifrämjandelagen annatsom
delsuttalanden ihuvudsakligenbyggerFramställningenlagen.

propositionendelsfrämjandelagen,inför1973:129propositionen
med anledningfrämj andelagenbl.a.ändringarna iinför1994/95: 102 av

Näruppsägningar.kollektivaEG-direktivetnämndatidigaredet om
"propositionen"eller"förarbetena"till utanihänvisning görstexten

den ipå propositionen, textenangivelse numretnämnare avsesav
propositionen.föregående angivnanärmast

driftsinskränkningVarsel om
enligt2driftsinskränkninggenomföraarbetsgivare1 §En att enavsersom

länsarbetsnämndenvarslaskriftligendärtidskall deninomeller 3 § som anges
arbetstagarefemgenomförs, minstdriftsinskränkningendärdet läni om

underdriftsinskränkningenocksågällerinskränkningen. Dettaberörs enomav
uppsägningarantaletmed sigförakandagarperiod nittio attantasav

1994:1689.tjugo. Laguppgår till minstsammanlagt

skyldighet föreliggerfalli vilkaparagrafen föreskrivsinledandedenI
planeradlänsarbetsnämndenvarslaarbetsgivareför att enomen

drzftsinskränkning.
fall dåsådanabådedriftsinskränkningmedförarbetenaEnligt avses

driften,neddvs. läggerverksamhet,avvecklar sinheltarbetsgivareen
arbetsbrist. Omgrundpersonalinskränkningar påfalloch övriga avav

föreliggerverksamhet tillflytta sinvill ortbaraarbetsgivaren annanen
gällerlagen. Dettavarselskyldighet enligt ävennågondet inte om

leda tillellerarbetsmarknadslägetförkonsekvenserkan fåflyttningen
anställning prop.slutar sinanställda dessadesvårigheter försådana att

209.1973:129 s.
varslaskyldighetinledningsvisframgår attparagrafen attAv

driftsinslcränkninggenomföraarbetsgivarenföreligger att enavserom
eller tillpennitteringeller attuppsägningleda tillkan ensom

förutsättningunderförnyas,tid intebegränsad till vissanställning etc.
skall lämnasVarselnedan.vidareseberörsfem arbetstagareminstatt
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till länsarbetsnämnden det län där driftsinskränkningen genomförs.i
arbetsgivaren genomföra driftsinskränkning berörOm attavser en som

driftsenheter i olika län, skall han enligt förarbetena prop. 289s.
lämna varsel till länsarbetsnämnden i varje sådant län.

Till följd anpassningen till EG-direktivet kollektivaav om
har paragrafen fatt tillägg. Formuleringen haruppsägningar ett

direktivet. Fonnuleringen skall därförutformats i anslutning till ises
regler och den tolkning kan dessabelysning direktivets görasav som av

skall, tidigare,regler. Reglerna grundas på direktivet nämntssomsom
förtidtidsbegränsade anställningar upphör i artikeltillämpas även när

1994/95:102 och 87.direktivet; vidare 672 i se prop. s.a
framgår varsel skall lämnastilläggetAv ävenatt om en

föra med uppsägningar underdriftsinskränkning kan sig minst 20antas
arbetsgivare vid fem olika tillfällen underperiod dagar. Om90av enen

fyra anställda vidtremånadersperiodi princip sägaattavser uppen
87.tillfälle, han således skyldig varsla prop. Lagtextenvarje är att s.

arbetsrättskommittén föreslog.har fått utformning denänen annan
direktivet har det tillagts vidårs ändringGenom 1992 attav

skall hänsyn tillberäkningen antalet kollektiva uppsägningar tasav
Medanställningar och 66upphöranden prop. 87"andra s. s.av

denuttalande propositionen,upphöranden torde, enligt iandra avses
arbetsbristpå grundarbetstagare intesituationen sägsatt av menen upp

driftsinskränkningen,anställning anledningändå slutar sin i t.ex.av
garantipension.erbjudande s.k. Dettaacceptera ettatt omgenom

tolkas hänsyn skall tillenligt förarbetena, sålagstadgande bör, tasatt
arbetsbristuppsägningar minstupphöranden antaletsådana andra ärnär

skall föreliggaparagrafens första stycke alltidfem. Eftersom det enligt
detuppgår till fem, behövs ivarselskyldighet antalet uppsägningarnär

skall till andrareglerna hänsynde svenska inte tasattanges
upphöranden.

innehöllförfattningsrummet tidigareSlutligen kan nämnas ettatt
varselskyldighet förelågstycke, vilket föreskrevs inteandra i att om en

led arbetsgivarens verksamhet.driftsinskränkning utgjorde normalt iett
EG-direktivet.undantag tillåts dock inte enligtNågot sådant

Sistnämnda stycke har därför utgått.

sådan driftsinskränkning kan medföra uppsägning skallVarsel2 § somom
lämnas

två månader driftsinskränkningen, arbetstagareföre högst 25minst om
berörs uppsägning,av

månader driftsinskränkningen, fler högstminst fyra före 25änom men
arbetstagare100 berörs uppsägning,av



varsel 141reglerrämjandelagensF107SOU 1998: om

fler 100driftsinskränkningen, änmånader föreminst omsex
1994:1689.uppsägning. Lagberörsarbetstagare av

skallarbetsgivarenvilkentiddenregleras inomförfattningsrummetI
medföra uppsägning.kandriftsinskränkningvarsellämna somom

påarbetstagareantalet sägstillrelationitid har uppDenna satts som
från denräknasskallVarseltidendriftsinskränkningen.grund av

dåtidpunktdendvs.genomförs,driftsinskränkningendåtidpunkt
uppsagdadeberedaskanlängreintearbetsgivarenhosarbete

derasAttföretaget.lämnafårdärföroch dessaarbetstagarna
betydelsesaknartill ända,gåttintedåeventuelltuppsägningstider ännu

SFS1995,har årParagrafen291.1973:129prop. genoms.
språkligt.endast1689, över1994: setts

deinformationall relevantinnehållaskall§varsel enligt 2 om§ Ett2 a
uppgiftinnehållasärskiltochuppsägningamaplanerade om

uppsägningama,planeradetill deskälen
dekategoriervilkauppsagda ochbliarbetstagareantalet2. avsessom

tillhör,
dekategoriervilkaochsysselsättsnormaltarbetstagareantalet som

ochtillhör,
och dengenomförasavsedddriftsinskränkningendå är atttidpunktden4.

avseddauppsägningama är attvilkentidsperiod under
verkställas.

driftsinskränkningen,månad föredockmöjligt,Så senastsnart ensom
varslet medkompletteraskriftligenarbetsgivarenskall

uppsägning,berörsarbetstagarevilkauppgifter avsomom
haruppsägningamainförförhandlingardeinformationrelevant somom

ellerarbetslivetimedbestämmande1976:580lagen§enligt 11förts om
ochkollektivavtal,bestämmelser imotsvarandeenligt

tillhar lämnatsunderrättelse motpartenskriftligadenkopia somaven
arbetslivet.medbestämmande i1976:580lagenstycketandraenligt §15 om

sinafullgöravid vitearbetsgivarenförelägga attkanLänsarbetsnämnden
1994:1689.stycket.andra Lagenligtskyldigheter

dendeltill1995, storinfördes årparagraf motsvaras avDenna men
finns ifrämjandelagenför §redogörelse 5Enupphävda 5numera

utredningarArbetsrättsligabetänkandearbetsrättskommitténs -
års1992vidsekretariatetutarbetatBakgrundsmaterial av

kanHär nämnas att4901994:141arbetsrättkommitté SOU s.
varselinnehållet iföreskrifterinnehöllparagrafsistnämnda omom

pennitteringelleruppsägningföranledakundedriftsinskränkning som
fortsattiövergårtid intetill vissbegränsadanställning etc.eller att en
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anställning. denI paragrafen har dock särskilt reglerats vadnya som
skall gälla driftsinskränkningar kan leda till uppsägningar. Isom
huvudsak det fråga anpassning tillär EG-direktivet,närmareom en
artiklarna och3 4. Paragrafen skall därför i belysning direktivetsses av
regler och den uttolkning kan komma ske prop. 1994/952102attsom
s.88.

Enligt första stycket skall varsel innehålla all relevantett
information de tilltänkta uppsägningama och särskilt vissaom ange
viktiga och grundläggande uppgifter. Vad med "allnärmaresom avses
relevant information framgår inte direktivet. Saken får, enligtav
förarbetena prop. 88, från fall till fall.avgörass.

De särskilt angivna punkterna i vad gälldemotsvarar stort som
enligt första5 § stycket. Vid utformningen beaktades bestämmelserna i
15 andra stycket§ medbestämmandelagen, så enhetligatt en
formulering skulle erhållas.

I andra stycket föreskrivs arbetsgivaren skriftligen skallatt
komplettera varslet med ytterligare upplysningar. Upplysningama skall
lämnas föremånad driftsinslcränkningen. Arbetsgivaren harsenast en

vilka arbetstagare berörs skyldighetuppsägning. Dennaatt ange som av
förelåg tidigare enligt andra5 § stycket. Vidare skall relevantäven
infonnation lämnas de medbestämmandeförhandlingar förtsom som
inför driftsinskränkningen och arbetsgivaren skall till
länsarbetsnämnden lämna kopia den underrättelse lämnatsen av som
till arbetstagarorganisationen enligt medbestämmandelagen.15 §
Skyldigheten lämna de två sistnämnda uppgifterna har sin grund iatt
direktivet.

skyldigheterDe arbetsgivaren har enligt det beskrivna andrasom nu
stycket kan länsarbetsnärrmden enligt tredje stycket förelägga
arbetsgivaren fullgöra vid vite.att

sådan3 § Varsel driftsinskränkning kan medföra permittering skallom som
lämnas månadminst i förväg.en

Varsel driftsinskränkningen skall lämnas minst veckor förvägiom sex om
arbetstagare anställts för viss tid, viss eller visst arbetesäsong etten som en en

på grund driftsinskränkning inte kan beredas fortsatt anställning i sambandav
med den tidigare anställningen upphör eller den skall börja.att säsongennya

1994: 1689.Lag

I paragrafen vilken varseltid skall iakttas näranges som en
drmsinskränkning leder tillinte se beträffandeuppsägning
bestämmelsen 1973:129 291prop. s.

förstaI stycket regleras den tid inom vilken varsel skall lämna om
driftsinskränkningar, kan medföra permitteringsåtgärdersom
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anställningeninskränksdelvishelt ellerarbetet attutanvarigenom
skallenligt 2 §gällervadmedlikhetgälla". Iupphör att som

dåtidpunktdenfrånmånad, räknashär minstvarseltiden, en
detta deninnebärfallförevarandegenomförs. Idriftsinskränkningen

deförarbetetdvs. dåkraft,träder ipennitteringendåtidpunkt
delvishelt ellerdriftsinskränkningenberörsarbetstagare avsom

inskränks.
driftsinskränkningenVarselföljande.stycket gällerandraEnligt om

anställtsarbetstagareförvägveckor iminstskall lämnas somenomsex
grundarbete påvisstellervisstid,viss ettför säsong avenen
sambandanställning iberedas fortsattkanintedriftsinskränkningen

skalleller denupphör säsongenanställningentidigaredenmed att nya
börja.

tillorsakenfall därsådanasikte påstycketandraBestämmelsen i tar
inskränkamåstearbetsgivarenskerinteanställningfortsatt är attatt

sådanaendast ifrågasåledes iVarsel kommerdriften.nedläggaeller
mellanförutsatt attelleröverenskommet parternadär detfall är

därelleranställningfortsattskulle haanställningen ersatts enavannars
ochvaraktighetanställningsförhållandetsgrundpådetta av

SOUvidare292;prop.sakensligger iövrigtförhållandena i natur ses.
rättsfall.bl.a.tillhänvisningargjordamed där4881994:141 s.
från denräknasandra stycketifalldeskall iVarseltiden avsessom

någonpåbörjatsskulle haanställningendentidpunkt då omnya
företagits.intedriftsinskränkning

språkligt.endast1995 överParagrafen har år setts

uppgiftinnehållaskallenligt 3 §varsel§ Ett3 oma
pennitteringen,föranletthardriftsinskränkningtill denorsaken som

ochgenomföras,avsedddriftsinskränkningendå är atttidpunktden
yrkesgrupper.fördeladeberörda arbetstagare,antalet

varsletkompletteraskriftligenarbetsgivarenskallmöjligtSå snart som
driftsinskränkningen.berörsvilka arbetstagaremed uppgift avsomom

fullgöra sinavid vitearbetsgivaren attföreläggakanLänsarbetsnämnden
1994:1689.stycket. Lagandraenligtskyldigheter

1995åranpassningarandraföljdtillinfördesParagrafen somav
gälldevaddelarallaiEG-direktivet. Dentillgjordes motsvarar som

ochbeträffande 2 §seupphävda §5denenligt prop.aovannumera
finns,främjandelagenför §redogörelse 588. En1994/95:l02 soms.

1994:141SOUiför 2redogörelsensamband medi s.nämnts aovan
490

enligt 3 §varseluppgiftervilkareglerasstycket ettförsta§I 3 a
innehålla.skall
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Enligt andra stycket skall arbetsgivare så möjligtsnarten som
skriftligen komplettera varslet med uppgift vilka arbetstagareom som
berörs driftsinskränlmingen.av

Av tredje stycket framgår länsarbetsnämnden har möjlighetatt att
vitesförelägga arbetsgivaren fullgöra sina skyldigheter enligt andraatt
stycket.

4 § arbetsgivarenHar inte kunnat förutse de omständigheter som
driftsinskränkningen beror på, så lång tid förvägi elleri 2 3 skallsom anges
varsel stället lämnas såi möjligt. de fallI fåri 2 § varselsnart som som avses
aldrig lärrmas månad före driftsinskränkningen. 1994:1689.än Lagsenare en

Paragrafen innehåller bestämmelser undantag från varseltidema.om
Om arbetsgivaren inte har kunnat förutse de omständigheter som
driftsinskränkningen beror på så läng tid i förväg lagen,isom anges
skall varsel i stället lämnas så möjligt. regel gällerDennasnart som

driftsinskränkningen kan medföra uppsägning elleroavsett om
pennittering eller tidsbegränsade anställningar inte övergår iatt etc.
fortsatt anställning. Paragrafen sikte på sådana omständighetertar som
legat utanför arbetsgivarens kontroll och därför inte tidigare kändavarit
för arbetsgivaren eller förutseskunnat denne. förarbetena talasIav om
force majeure-situationer. Som exempel på såna situationer som avses

bl.a. kundorder hastigt annulleras eller fabrik brinneratt attanges en en
ned prop. 1973:129 292. Paragrafen har ändringar år 1995 is. genom
denna del endast språkligt. Vid nämnda tidpunkt gjordessätts över
dock tillägg till paragrafen, enligt vilket varsel vidäven ett
driftsinskränlcning kan leda till uppsägning aldrig får lämnassom

månad före driftsinskränkningen prop. 1994/95: 102än 78senare en s.
och 89.

får6 § arbetsgivare ställetEn i för varsla länsarbetsnämndenatt om
driftsinskränkning underrätta nämnden arbetsgivaren har begärt ellerattom

begära förhandling enligt lagen11 § 1976:580attavser om
medbestämmande arbetsliveti eller motsvarande bestämmelser i kollektivavtal

sådan förändring verksamhetsin medför eller kan medföraom en av som en
driftsinskränkning. arbetsgivaren skallFör förfara på detta i ställetatt sätt
för varsla krävs underrättelsen skriftlig, den lämnas vid denatt äratt att senast
tidpunkt för varsel i 2-4 arbetsgivaren då ocksåsamt att senastsom anges
lämnar sådana uppgifter i första2 § stycket eller första3 §som avses a a
stycket. 1994:1689.Lag

Genom ändringar år har1995 vissa följdjusteringar vidtagitssmärre
med anledning 5 § 2 och 3 se 94/95 :102att ersattsav av a a prop.



SOU 1998: 107 Främjandelagens regler varsel 145om

89. Paragrafen bygger alltså allt väsentligti fortfarande denpås.
proposition låg till grund för den författningstext gälldesom som
dessförinnan, dvs. propositionen 1981/82271; med författningstext iny
SFS 1982:81 gällande fr.o.m. den aprill 1982.

Genom 6 arbetsgivaren möjlighet§ tillämpa till varselatt ettges en
alternativt förfarande. Arbetsgivaren kan i stället för varslaatt
underrätta länsarbetsnämnden han eller hon har begärt ellerattom

begära förhandling enligt medbestämmandelagen, ellerattavser
motsvarande bestämmelser kollektivavtal, förändringi sådanom en av

verksamhet medförsin eller kan medföra driftsinskränkning.som en
krävs dock underrättelsenDet skriftlig, den lämnas vidäratt att senast

de tidpunkter i arbetsgivaren2 4 dåsamt att senastsom anges w
också lämnar sådana uppgifter förstai stycket eller2 §som avses a

första3 § stycket.a
Enligt syftarmotiven 1982 års ändring i 6 till klart§ göraatt att
arbetsgivare skallinte ha föregripit förhandlingarna enligten anses

medbestämmandelagen11-14 underrättaattgenom
länsarbetsnämnden tilltänkt driftsinskränkning.om en

framhålls också underrättelsen förhandlingDet enligt 11 §att om
medbestämmandelagen i helhet bör alternativ tillsin ettses som
varselskyldigheten. innebär arbetsgivaren måste genomföraDetta att
det alternativa förfarandet precispå det i paragrafen;sätt sägssom

kvarstår skyldigheten varsla. sistnämndaDet innebäratt attannars
arbetsgivaren kan drabbas varselavgift, inte samtliga deav om
uppgifter varsel skulle ha innehållit lämnas tidi prop.ett rättsom
1981/82:71 160.s.

Även arbetsgivaren väljer förunderrätta i stället varsla,att attom
skyldigheten länsarbetsnämndenkvarstår så det kan ske lämnaatt snart

omuppgift vilka arbetstagare berörs driftsinskränkningen.som av
uppgifter,underrättelse lämnar oriktiga kan påDen i t.ex.som en

fråga varseloch under förutsättningar isättsamma som omsamma
drabbas straffansvar 19 §.av

Övriga bestämmelser
frågor15 § Beträffande den företräder arbetstagarorganisation enligtisom

denna lag och icke lagen 1974:358 facklig förtroendemansomfattas av om
ställning på arbetsplatsen kap. arbetsmiljölagen 1977:11606 10-14äger
motsvarande tillämpning. 1977:1165.Lag

Bestämmelsen reglerar den facklige företrädarens ställning frågori
enligt lagen. företrädareinnebär sådan inte omfattasDen att en som av
lagen 1974:358 facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen,om
har motsvarande anställningsskydd tillkommerett ettsom
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bl.a.innebär i sinarbetsmiljölagen. Dettaskyddsombud enligt atttur
eller ej,anställd hos arbetsgivarendenneföreträdaren, äroavsett om

uppgifter.fullgöra sinafår hindrasinte att

fårdenna lag inteärende enligtmedbefattninghar tagit16 § Den ettsom
enskildasfåttdärvid harvad denneutnyttjaröja eller vetaobehörigen om

driftsförhållanden.ellereller affärs-förhållandenpersonliga
bestämmelserna iställettillämpas iverksamhetallmännasdetI

myndighet enligtfråga uppgifter1980:100. Isekretesslagen ensomom
vidarbetstagarorganisationförföreträdaretillförevarande lag lämnar enen

kap. 9gäller §myndighet 14någoneller vidmyndigheten annan
1980:219.sekretesslagen. Lag

bestämmelserframgårinnehåller,Paragrafen omovan,som
enligtärendemedbefattningtagittystnadsplikt för den ettsom
dettainnebärsekretesslagen,kap. 9 §gäller 14Vadfrämjandelagen.

förbehålluppgift medlämna vissmyndigheten kanlagrum utatt som
uppgiften vidare.lämnainskränker rätten att

underlåteroaktsamhetuppsåtligen eller attArbetsgivare,§17 av grovsom
lag, kandennaföreskrives ivadenligtdriftsinskränkningvarsla somom

tid,varsel underUnderlåtesvarselavgift tillsärskildåläggas staten.utgeatt en
denställetvarselavgift iskallkonkurs,i utgesdå arbetsgivaren är somav

konkursboet.företräder
varsel försummatspåbörjad veckaför varjefastställesVarselavgift som

arbetstagareför varjekronoroch högst 500lägst 100tillbestämmes somsamt
driftsinskränkningen.beröres av

belopplägretillbestämmasvarselavgiftkanskäl föreliggersärskildaOm
också Lagkanfrån sådan avgiftbefrielse ägaFullständigän rum.sagts.nu

1996:1425.

elleruppsåtligenarbetsgivareparagrafen kanframgårSåsom somenav
pådriftsinskränkningenvarslablilåteroaktsamhet att omav grov

varselavgift tillbetalaåläggasföreskrivet staten.sätt, att
bl.a.sanktionvaldesvarselavgift attAnledningen till att envarsom

fysiskarbetsgivarebaraåläggas inte äravgift kansådan ensomen
juridisk ettarbetsgivare t.ex.ärävenutan person,som enenperson

349.vidare NJA 19871973:129 305;aktiebolag prop. s.ses.
brottsbalkeniefter ändringarjuridiskatilläggaskanHär att personer

verksamhetenbrott idet begåttsföretagsbotåläggaskanår 1986 om
brottsbalken.36 kap. §7

stycket,förstaskall, enligtkonkursär iarbetsgivarenOm
dvs.konkursboet,företräderdenbetalasvarselavgiften avsomav
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konkursförvaltaren personligen. Vid tillämpningen dennaav
undantagsregel måste beaktas skyldigheten för konkursförvaltareatt en

iaktta viss varseltid kan komma i konflikt med förvaltarensatt en
åligganden enligt konkurslagen. prop. 305; detta nedan.s. se mer om

beträffarVad förutsättningarna för påföras varselavgift, iatt anges
förarbetena prop. den305 glömska lämnar varselatts. som av ren

dag för ellernågon misstag försummar lämna någonsent attsom av
föreskriven uppgift ofta torde kunna fri från varselavgift. Enligt

domstolenHögsta NJA 1985 3 detta uttalande intryck atts. ger av
något mått oaktsamhet inte krävs för oaktsamheten skallstörre attav
bedömas i lagens mening. Enligt domstolen bör docksom grov
uttalandet inte uppfattas så försummelsevarje ligger denöveratt som
nivå antyds uttalandet,i oaktsamhet. Iär attsom anse som grov
rättsfallet har domstolen uttalat det med hänsynNJA 1987 349 tillatts.
varslets betydelse för de anställda allmänt naturligt ställaärsett att

krav förpå den varsel lämnas och såvittstränga att att,som svarar
framgår förarbetena, någon lindrigare bedömningav av
oaktsamhetsfrågan åsyftad beträffande konkursförvaltare.inte är

förfaritFrågan arbetsgivaren har uppsåtligt eller oaktsamtgrovtom
skall bedömas efter förhållandena vid den tidpunkt då varsel lämnades,

NJA 1985se s.
Departementschefen uttalar i det enligt1973:129 306 attprop. s.

hans hindermening inte statlig myndighetmöter ävenatt en som
försummat lämna varsel enligt lagen åläggs till betalaatt staten- -
varselavgift.

Beträffande uttrycket kan åläggas, NJA 1987 349.se s.
Varselavgiften skall, enligt andra stycket, fastställas för varje

påbörjad vecka varsel har försummats. Avgiften skall bestämmassom
till lägst kr för100 och högst 500 varje arbetstagare berörssom av
driftsinskränkningen. avgiften bestäms kan bl.a.När hänsyn tilltaman
arbetsgivarens ekonomiska och tidigaresituation han harom
försummat lämna varsel i tid prop. 305.rättatt s.

det finns särskilda skäl kan, enligt tredje stycket, varselavgiftOm
Ävenbestämmas till lägre belopp vad fullständigän sagts.som nu

befrielse från varselavgiften kan komma fråga.i Enligt förarbetena
prop 305 kan jämkning komma i fråga bl.a. beträffandes. en
arbetsgivare föreskrivenvisserligen inom tid har underrättadsom
länsarbetsnämnden sin avsikt genomföra driftsinskränkningattom en

underlåter i tid lämna de uppgifter varslet skallrättattmen som som
innehålla.

tidigare nämnda skyldigheten förDen konkursförvaltare iakttaatten
varseltidema kan enligt förarbetena prop. 305 komma konfliktis.
med förvaltarens åligganden enligt konkurslagen. åsyftasDet ärsom
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förmånligfrämjaåtgärder förvidtaskyldighetförvaltarens attatt en
har brutitförvaltarenOmboet.snabb utredning motoch av

Åmanska se SOUutredningendenenligtvarselskyldigheten kan,
kan återtillämpas. Härjämkningsregeln komma285,1973:7 atts.

konkursförvaltare hadevilket349, irättsfallet 1987NJAnämnas ens.
detuttaladedomstolenvarsla.dröjsmål med Högsta attkommit i att

ställaanställda naturligtför debetydelsetill varsletsmed hänsyn attvar
förevarandevarsel lämnas, ifördenkrav på att ettstränga som svarar

konkurslagenhar enligtförvaltarenåliggandenförvaltaren. Defall som
lindrarättsfallet hellerenligt intevarsla kanskyldighetenställda attmot

till slutsatsenleddeoaktsamhetsfrågan. Detta attbedömningen av
situationspeciellaFörvaltarensoaktsam.hade varitförvaltaren grovt

till dennaanslutningbestämdes.varselavgiften Iställetbeaktades i när
andra stycketreglerna i 17 §domstolenuttaladefråga Högsta attsenare

med tanke påfrämsttillkommitvarselavgift hade attberäkning avom
personligenförvaltarenEftersomföretaget.åvilar självavarselavgiften

leda tillberälmingsgrunderdock dessavarselavgiften, kanskall betala
jämkadesAvgiftenhögt belopp.oskäligttillavgiften uppgår ettatt

kan kommajämlcningsregelnSlutsatsenlcraftigt.därför attvarasynes
konkursförvaltareofta då det sigförhållandevistillämpas röratt om en

dröjsmål.kommit isom
kollektivaEG-direktivetföljandesärskiltkanHärtill nämnas. om

detsituationenregler för den ärartikel 2.4 attinnehåller iuppsägningar
beslutatverket harsjälvaiarbetsgivarenföretagnågot än omannat som

ochinformeraSkyldighetenuppsägningama.kollektiva attde
arbetsgivarenfattatsbeslutet harskall gällaöverlägga oavsett avom

skalldetNärkontrollerar arbetsgivaren. prövasföretageller ett somav
fårdirektivet,skyldigheter enligtfullgjort sinahararbetsgivareenom

fråninformationnödvändigfåtthan inteåberopaarbetsgivaren inte att
kollektivatill deleddebeslutfattade detföretagdet somsom

beträffandeanförsl994/95:102 79propositionenuppsägningama. I s.
följande.bl.a.regel artikel 2.4denna i

pådirektivetanmälningsskyldigheten enligt sättkanframgåttSom som nu
ellerunderrättelsevarsel ettfullgöras antingenföreslagits genomgenom

varsla kanförsummelseuppgifter.med ytterligare Enkompletterat attvarsel
försummelse lämnavarselavgift.leda till Enfrämjandelagen attenligt 17 §
får törutsättaskan vitessanktioneras. Detuppgifter attkompletterande en

dotterbolag italanenligt 17 §domstol vid sin prövning mot t.ex. ett enav
ellermoderbolagetomständighetenförmildrande på denintekoncern attser

varselskyldighetenförbärkontrollerande bolagnågot ansvaret attytterstannat
förarbetsuttalanden ochgäller enligtMotsvarandefullgjorts.inte synsätt

l975/76:l05medbestämmandelagen Prop.brottfrågarättspraxis i motom
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Bilaga l 353. Vad skall gälla då vite föreläggs och dömsävensagtss. som nu
På dessa punkter regeringen det inte erforderligt med någraut. ärattanser

ingrepp i själva lagtexten.

Enligt det förarbetsuttalandetåtergivna bör alltså domstol vidovan en
prövning enligt förrnildrande densin 17 § inte på situationen attse

arbetsgivaren inte fullt fått nödvändig information från den iut som
älva verket har beslutat de kollektiva uppsägningama. Detsammaom

skall gälla då vite föreläggs och döms ut.

ålägges på§ Varselavgift allmän domstol talan18 av av
Sådan skall årarbetsmarknadsstyrelsen. talan väckas inom efterett

driftsinskränkningen. talan förlorad.Försummas det, är

Frågan åläggande varselavgift domstol.allmän Talanprövas avom av
skall enligt förarbetena väckas stämningsansökan vid dengenom

där arbetsgivaren har tvistemål allmänhet sedomstol i iatt prop.svara
bestämmelser beträffande rättegången306, där också andra1973: 129 s.

åläggandeEndast Arbetsmarknadsstyrelsen kan väcka talanberörs. om
avgift. skall efter detsådan Talan väckas inom årett attav

talan förloraddriftsinskränkningen har blivit helt genomförd; ärannars
preskription; 306.se prop. s.

varsel enligt denna lag eller i underrättelse eller i uppgift§ i19 Den somsom
uppsåtligenoch eller oaktsamhet lämnar oriktig uppgift,i 6 7avses av grov

till år.betydelse, dömes böter eller fängelse högstvilken saknar i Lagett
1996:1425.

främjandelagen strajfsanktionfinns det i ocksåtidigareSom angetts en
fick nuvarande lydelseoriktig uppgift. Bestämmelsens sinför genom

samband med 6 §ändringar genomfördes 1982 iår attsom
innebärfrämjandelagen ändrades. gäller varselreglema,Såvitt

uppsåtligen ellerparagrafen i varselden ettatt t.ex. av grovsom
oaktsamhet saknar betydelse, döms tilllämnar oriktig uppgift intesom

eller fängelse Beträffande uttrycket oriktig uppgift,böter i högst år.ett
vilken saknar betydelse anförs förarbetena helt betydelselösai att
oriktigheter" skall föranleda någon påföljd prop. 1973:129 306.inte s.

åtal får§ Allmänt för brott och 20 väckas endast efter22 i 19 §som avses
medgivande arbetsmarknadsstyrelsen. 1984:423.Lagav

framgår bestämmelsen får allmänt åtal för brott iSom av som avses
bl.a. väckas endast efter medgivande Arbetsmarknadsstyrelsen.19 § av
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länsarbetsnämndenligt denna lag försutdömande viteTalan23 § avom av
Arbetsmarknadsstyrelsen. 1996: 1425.eller Lag

kanföreskriftinnehåller,Paragrafen attom vem somsom synes, en
förasSådan talan kanutdömandeföra talan vite. avavom

Arbetsmarknadsstyrelsen.ellerlänsarbetsnämnden
redogörelsen församband med 17 §det ikan erinrasHär ovanom

1994/95:102propositionen 79,uttalandet ifrämjandelagen återgivna s.
kommerbedömningen intemildaredet förutsättsenligt vilket attatt en
varsla ellerförsummelsepåståddaarbetsgivaresvad gäller attgöras en

åberopatuppgifter, arbetsgivarenkompletterande dåtill varsletlämna
sammanhangdettaerforderlig information.erhållit Isjälvhan inteatt

gälla då vitesagda skallframgår detockså, ävenuttalades attovan,som
föreläggs eller döms ut.

föres hosbeslut enligt denna lagarbetsmarknadsstyrelsensTalan24 § mot
1975:743.besvär. Lagregeringen genom

beslutArbetsmarknadsstyrelsensparagrafen kanframgårSåsom av
överklagas hos regeringen.

beslut gällerbestämmelsetagits in någonlagen intehar i attDet om
fåröverklagas intekanbeslutföljeromedelbart. Härav att ett som

kraft.har vunnit lagavilj förrän detarbetsgivarensverkställas mot a
hosöverklagasfår dettabeslut,länsarbetsnämndensgällerVad

instruktionmed1988:1139förordningenArbetsmarknadsstyrelsen se
307.Arbetsmarknadsverket;för även prop. s.se

bemyndigande,regeringenseller, efterRegeringen§25
meddelafrånundantag 1-12får föreskrivaArbetsmarknadsstyrelsen samt

Sådanabestämmelser.dessatillämpningenförföreskrifternärmare av
förmånliga reglerinnebära mindrefår dockföreskrifter inteundantag eller att

EG-rådets direktivföljerarbetstagarnaförskall tillämpas än avsom
juni 1992.92/56/EEG den 24ochden februari 197575/ 129/EEG 17 avav

1994:1689.Lag

bemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen
möjlighetparagrafenharArbetsmarknadsstyrelsen attgettsgenom

meddelafrämjandelagen ochfrån bl.a. 1-6 §§undantagföreskriva
förarbetenaregler.dessa Iföreskrifter för tillämpningennärmare av

förhållandenföreligga speciellabranscher kanuttalas det inom vissaatt
varselreglernameddeladefrån de i 1-6påkallar avvikelsesom

departementschefen böroch 307. Enligt1973:129 207, 212prop. s.



SOU l 07 rämjandelagens regler varsel1998: F 151om

det för undantag skall förutsättasatt görasett att
Arbetsmarknadsstyrelsen stället träffar särskild överenskommelsei en
med berörda andra bestämmelser bättre förparter om som passar
branschen. Skulle det dessa bestämmelser följs, kan detvisa sig inteatt

aktuellt lagen tillämplig för denna bransch prop.bli åter göraatt s.
308.

kollektivaMed anledning EG-direktivet uppsägningar,av om som
det paragrafen lagts tilluttrycker miniminivå, har år 1995 i enen

föreskrifter får innebära mindreundantag eller intemening attattom
följerregler skall tillämpas för arbetstagarnaförmånliga än som av

1994/94: s.89. årdirektivet kollektiva uppsägningar prop. 102 Denom
anförde delbetänkande SOUtillsatta arbetsrättskommittén i sitt1992

ändringen skulle det redan medgivna1994:83 126 att genoms.
byggbranschen förlora verkan de delarundantaget för sin i som

varvid för jämförelse hänvisadesundantaget strider direktivet,mot en
ochmål 215/83 mellan kommissionentill EG-domstolens avgörande i

ofKingdomBelgien of the CommunitiesCommission European v
förutsatte1039. KommitténBelgium, Belgien 1985 ECR atts.

Arbetsmarknadsstyrelsen iundantaget skulle och justerasöver avses
bli aktuellaföreslagna ändringarna skulleanslutning till deatt som

gällande rätt.

överväganden och förslagTidigare9.5

kapitel överväganden ochtidigaretorde ha framgått bl.a. 6Som av om
anställningsfrämjande regler, harfrämjandelagensförslag beträffande

anställningsfrämjandemestadels varit delagens tillkomstdet sedan
Varselreglema har inteför diskussioner.föremålreglerna varitsom

fungerat väl,också det helauppmärksamhet. har iDe storarönt samma
enkätundersökning årsden 1992enligt påbl.a. somsvaren

genomförde.arbetsrättskommitté
handikapputredning i sitt1989 årskan erinrasHär attom

berördeför alla 1992:52slutbetänkande samhälle SOUEtt
med utredningen gjordevarselreglerna i samband översynatt en av

framlade betänkandetfrämjandelagen. Handikapputredningen i ett
funktionshindrade ochtillgänglighet förförslag till lag arbetslivetsom
kunde deslutsatsen förslaget direktdrog ersättaatt

Vad beträffadereglerna främjandelagen.anställningsfrämjande i
kunna föras tillvarselreglerna borde dessa, enligt utredningen, över

anställningsskyddslagen, ochlagstiftning, lämpligenannan
nämnda förslagfrämjandelagen dänned upphävas. Utredningens

föranledde förslag till riksdagen.inte något
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Tillämpningen10 varselreglernaav

anställningsfrämjandehar i kapitel redogjort, såvitt gällde deVi 5
reglerna, för den enkätundersökning arbetsrättskommitté1992 årssom
genomförde syfte få uppfattning den praktiskai att en om
tillämpningen främjandelagens regler. finnsSom nämntsav en
redogörelse för frågorna och kommitténs delbetänkandeisvaren
Arbetsrättsliga utredningar bakgrundsmaterial utarbetat av-
sekretariatet vid års arbetsrättskommitté SOU 1994:141 5061992 s.

kapitelff.. det följande redovisas, på motsvarande iI sätt som
sammanfattningsvis innehållet frågorna berör varselreglemaii som

Därefter sammanfattningsvishärpå. redovisas1-6 samt svaren
Arbetsmarknadsstyrelsen ochfrågorna, relevanta delar, tillinnehållet i i

frågor. till destyrelsens på dessa Frågorna 24svar
Arbetsmarknadsstyrelsenlänsarbetsnämndema fyra till antalet. Tillvar

berörde varselreglerna. Samtligaställdes fem frågor, delvistrevarav
medtillfrågade inkom svar.

Länsarbetsnämndernas synpunkter

länsarbetsnämndema ställdes frågan arbetsgivarna länet levdeTill iom
tidpunkten för undersökningen gällande kraven på varselde vidtillupp

framgickarbetsrättskommitténinför driftsinskränkningar. Enligt av
länsarbetsnämndemaden uppfattningen hosallmänna attatt varsvaren

reglerfrämjandelagensarbetsgivarna få undantagmed några tog--
bestämmelser.varsel följa lagensoch de månaseriöst attatt var omom

bevakadevidare hur länsarbetsnämndemaKommittén frågade att
reglerna verkligen följdes, vilka åtgärder vidtogs mot ensom
arbetsgivare följde varselreglema ochinte omsom

förlänsarbetsnämndema hade drivit fråga skyldigheten om
arbetsgivare varselavgift vidare till Arbetsmarknadsstyrelsen.att utge
Därtill frågades bl.a. fanns något särskilt det gälldedet säga närattom
varsel till länsarbetsnämnder samband med konkurser.i

kommittén framgick bl.a. det några län hadeEnligt iattav svaren
utvecklats mellan företag och facklig organisationsamarbetenäraett
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tillvilket lettarbetsförmedlingen,ochlänsarbetsnämnden ettrespektive
informationsutbyte.bra

det innannämndärenden/varselavgzft "beträffar attVad uppgav en
arbetsmarknadspolitiskt motiveratdetutreds attvidtasåtgärd äromen

förkortadedenvarseltid. Harför kortaföretagetsmotreagera
vidtasarbete,arbetsförrnedlingamasbetydelse förvarseltiden ingen

Arbetsmarknadsstyrelsen.tillanmäls ärendetfallåtgärd. Iingen annat
harnågotvarsel eller pånågot sätthar lämnatföretag inte annatOm ett

länsarbetsnämndenkontaktarvarselreglema, såföljalåtit bli att
sigregeldet felaktiga. Ipåtalaroch rättarför diskussionföretaget en

inlämnadedeoch ändrarfinnsreglerefter dearbetsgivaren som
regel sigdet ikonstaterar rörnämnderFlerauppgifterna. att om

frånuppsåtochvarselreglema inte ontbristande kunskap omom
lämnadeframgick dearbetsrättskommitténEnligtsida.företagens av

hadeöverläggningar,efterenstaka fall,nämnder itiotalatt ettsvaren
Arbetsmarknadsstyrelsen.tillärendenöverlämnat

varselkommenterade frågan ilänsarbetsnämnderNitton om
arbetsförmedlingennämnden ochställskonkurser. Härsamband med

färdigadockdessa fallfördel ifaktum. En attfullbordatinför var
ansågnämndernahälften nio attbifogas.kunde Knapptnamnlistor av

hadevilketin göratenderade komma attkonkurservid sent,varsel att
regelhar idvs. detunderofta faller 4konkursvidvarselmed att

förtidpunkteninförhand planerapåarbetsgivarenförvarit svårt att
kan levaintearbetsgivarenföljerdriftsinslcränlcningen. Därav att upp

länsarbetsnämnderNågrastadgas i 2"förvamingstid"till den som
funktion.fylla någonkundekonkursvarseltilltveksamma ansesomvar

majoritetenbl.a.kunde konstaterasarbetsrättskommittén attEnligt av
konkursvarsel vidfrågankommenteratlänsarbetsnämnderde omsom

hadearbetsförmedlingeninnebarvilketkomvarslen attansåg sent,att
berörda arbetstagarna.åtgärder för deplanerakort tid på sigför att

arbetsgivarna idetvanligtvidare hurfrågadeKommittén attvar
underrättadefrämjandelagen,och 5varsla enligt 3förstället att

ochfrämjandelagenpåkallats enligt 6 §MBL-förhandling omattom
syfte. Avbeaktansvärtfyllde någotfrämjandelagen6 §regeln i

6vanligt §ganskadettolvsvarade attlänsarbetsnämnderna att var
det intenämnderSjutillämpades. attfrämjandelagen varuppgav

ovanligt.mycketdetsvaradestyckenvanligt. Tresärskilt att var
detframgårföljande. Avanförde bl.a.Arbetsrättskommittén attsvaren

främjandelagen.enligt 6 §underrättelsemedvanligtrelativtär
tidigt fårlänsarbetsnämndenbestämmelsenFördelen med attvarasynes

kommandevidpåverka planeringenkanmöjligenvilketinfonnation,
uppgifterna imångaframgårdriftskränlmingar. Det även attstörre av

andrapålagengrundar sig påalltidunderrättelse inte utanen
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omständigheter. Av nämnderna har nämnder17svaratsom
kommenterat frågan de fyller6 § någon funktion, och 13attom anser

dem bestämmelsen inte det.att görav anser
Vidare frågades bl.a. varselreglerna ansågs meningsfulla iom

allmänhet och reglerna borde ändras.största Så samtligagottom som
länsarbetsnämnder de upplevde varselreglernaattuppgav som
meningsfulla och det fördel med lagstadgat krav, bl.a.att ettvar en

nämnderna kunde få signaler företagetsituationen på ochattgenom om
arbetsmarknaden tidigare Elva länsarbetsnämnderän attannars. uppgav

varsel det instrument nämnden/arbetsfönnedlingen denett var som gav
information behövdes för planera och så snabbt möjligtattsom som
påbörja åtgärder för de berördes. Flera nämnderpersoner som uppgav

Varslets innehåll underlag för och tidig indikationatt gav prognoser en
förändringar skedde på arbetsmarknaden. nämndEn attom som angav

undantagsbestämmelsema för byggbranschen, gäller enligtsom
särskilda föreskrifter, besvärande vid fall uppsägningar. Detvar av
fanns alltid visst "mörkertal" i antalet vilketuppsägningar, kundeett .

i lågkonjunktur. nämnd påpekadeEn reglernarätt stort attvara en
borde meningsfulla för företagen ochi med deäven attvara genom
reglerna tvingas i så god tid möjligt försöka medituatt tasom
problemen vid sviktande marknad. hadeDet varitt.ex. ännuen mer
meningsfullt för alla Arbetsmarlmadsverket m.fl. hade haftparter om
personella och ekonomiska in kraftfulltpåsättaatt sättettresurser

krisen för företagetinnan och de anställda har gått för långt.
länsarbetsnämnderFem kommenterade varselreglerna Vid

framfördesTveksamhet beträffandepermittering. varselskyldigheten.
Eventuellt skulle den kunna bort så länge pennitteringslöneinstitutettas
fungerade. nämndEn reglerna i de flesta fall inte påverkadeattuppgav
nämndens eller arbetsförmedlingens åtagande. Förmedlingens
kontakter med företagen borde kunna innebära kännedom om
visstidsanställningar. bordeDet kunna genomföras förenklingen av
hanteringen det gällde perrnittering. nämnd detEn ansåg heltnär vara
meningslöst dettai sammanhang kräva in personförteckningar.att
Varselskyldigheten skulle kunna gälla endast sådan driftsinskränkning

leda till uppsägningar. Perrnitteringsvarslet ansågs dock haväntassom
värde tidig information något på gång".ett Enattsom om var annan

länsarbetsnämnd framhöll också varslet kunde indikation påatt ge en
vad hände arbetsmarknaden.påsom

Beträffande förslag till förändringar lagen, besvarade hälfteni av
nämnderna frågan reglerna borde ändras eller inte. Fyra nämnderom
ansåg reglerna behövdeinte ändras medan åtta nämnder lämnadeatt
synpunkter eller förslag till ändringar lagen. Som exempel på förslagav
till förändringar bl.a. följande. Varselavgiften borde höjas tillangavs en
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skulle haftarbetsgivarenkostnaddennivåsådan motsvarar somsom
Beträffande dearbetstagaren.och behållitvarseltidenföljthadehanom

byggbranschen,förbestämmelser gällersärskildaenligtundantag som
gälldeundantag inteför dettafannstidigareskäldekunde antas att som

klargöras.uppsägningstid bordevarsel- ochmellanFörhållandetlängre.
olikatill dekänner intefackligaocharbetsgivareMånga representanter

innebörd.begreppens

synpunkterArbetsmarknadsstyrelsens

för brottåtalallmäntbl.a.tillfrågadesArbetsmarknadsstyrelsen motom
hadenågonsinvarseluppgift bl.a.ioriktigfrämjandelagen19 §

§. Bådaförts 23hadeutdömande vitetalanväckts samt avomom
påArbetsmarknadsstyrelsennekande.besvaradesfrågorna uppgav

hosförtsgånglagen någonbeslut enligtstyrelsenstalanfrågan motom
skett. Pådettasigkunde erinraden inteenligt § att24regeringen att

uppfattningallmännaArbetsmarknadsstyrelsenvadfrågan som varom
§§1-6varselreglernaavsågsärskilt vadfrämjandelagen, uppgavom

l-6kundegenerelltdetbl.a. sägas attArbetsmarknadsstyrelsen att
syften.arbetsmarknadspolitiskaövergripandenåförbehövdes att

risk förundanröjaförlagtextenborde över attDäremot ses
varsel ochbeträffandeoch 6borde 1Exempelvismisstolkning.
sanktionerdesärskilt gällerVadföraskunnaunderrättelse samman.

Arbetsmarknadsstyrelsenanförde atttill lagen,knutnafinnssom
skälfannsdetriktig attsanktioner i sigmed attkonstruktionen menvar

avgifterna.storleken påöverse
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överväganden och förslag11

Ennylag11.1

föreslagit främjandelagenshar tidigare detta betänkandeVi i att
skall ändras till omfatta endastanställningsfrämjande regler att

ingripande förändringbakgrund främst dennaarbetssökande. Mot avav
skall inordnas lag; laghar föreslagit reglerna ireglerna vi att omen ny

arbetssökande.för främja anställning vissaåtgärder att av
för bygger dehar redogjorti avsnitt 9.2Som vi

årspå reglerna i 1971anställningsfrämjande reglerna
tillkomst kornsamband med främjandelagenssysselsättningslag. I

frivilliga överenskommelser,dessförinnan byggt påvarselreglema, som
anställningsfrämjande reglerna.lag delagregleras inomatt somsamma

de harhar detRegelkomplexen ettgemensamt att
arbetsgivarnasyfte. Härtill kan konstaterassysselsättningsfrämjande att

skyldigheter vissaåläggs vissareglerna gentemotgenom
främjandelagen,Vidare kan helaarbetsmarknadsmyndigheter. sägas att

arbetsmarknadspolitiskregelkomplexen, Dedvs. båda är natur.av
äldredock endastanställningsfrämjande reglerna rör

nedsattarbetstagare/arbetssökande medarbetstagare/arbetssökande och
förgäller intemotsvarande begränsningarbetsförmåga. Någon

varselreglerna.
regelkomplexen. VilämpligtdetVi är attatt separeranuanser

varsel vidlag; lagdärför varselreglema inordnas iföreslår att omen ny
driftsinslcränlcning.

Några utgångspunkter1 1.2

främjandelagensdelar påföreslår bygger ilag viDen storasom nu
gällande reglerna har i principvarsel. deregler Merparten av nuom

föreslagna lagen.flyttats till denefter endast språklig översyn över
direktrelevanta delar, såledesFrämjandelagen, i är att se som en
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förarbetenaTanken ocksålagen.föreslagnatill den ärföregångare att
skall tilltjänafortsättningsvisvarselreglerfrämjandelagenstill även

varselreglema.förvägledning
beträffandeförslagframställningen våraföljandei denredovisarVi

paragrafemaordningsföljdungefärparagrafema iolikade somsamma
skulle haviinordnatsskulle haellerlagendeninordnats i omnya

till denna.flyttasskulledeföreslagit överatt
denförarbetsuttalande imedgällandeför etc.,redogörVi rätt,

till.skäl Videt finnsanledningarolikaomfattning vi attansersom av
berörs i detparagrafergällandeallagällersåvitthänvisar, somnu

lämnatskan haredogörelseutförligatill denföljande, sommer
fråga avsnitt 9.4.paragrafen i ibeträffande

alltsåparagrafema,språkliggjortendast har översynViNär aven
skallfrågabestämmelserna imed dettaändringar attgjort attutan avse

kommenterathuvudregel intehar viinnebörd,ändradfå som
översynen.

varselreglernabeträffandeFörslag11.3

förendastföreliggaskallVarselskyldighetförslag:Utredningens
Skyldighetenuppsägning.medförakan attdriftsinskränkningar som

föranledakandriftsinskränlmingarvidvarsellämna som
övergår itidtill intebegränsad vissanställningellerperrnittering att

Ävenreglerna.såledesskall utmönstrasanställning,fortsatt ur
enligtfrågorföreträdaren ifackligeför denskyddbestämmelsen om

vitesföreläggabeslutLänsarbetsnämndens attskall utgå.lagen, en
fortsättningsvisskallvarsel,komplettera ävenarbetsgivare ettatt

Arbetsmarknadsstyrelsen.tillöverklagaskunna
skallvitesföreläggandeärendebeslut iArbetsmarknadsstyrelsens om

fåskall intebeslutlänsrätten. Länsrättenshosöverklagasfå
överklagas.

Varselskyldigheten1.3.1l

beträffandeföljandegällerfrämjandelagen§Enligt l
arbetsgivaredriftsinskränkning. EnvidVarselskyldigheten som avser

tiddenskall inomellerenligt 3 §2driftsinskränkninggenomföraatt en
län därdetlänsarbetsnämnden ivarslaskriftligendärangessom

berörsarbetstagarefemminstgenomförs,driftsinskränkningen avom
underdriftsinskränkningenocksågällerinskränkningen. Detta enom
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period nittio dagar kan föra med sig antalet uppsägningarantas attav
sammanlagt uppgår till minst tjugo.

paragrafenDe i gjorda hänvisningarna till eller främjandelagen2 3 §
innebär skyldighet varsla föreligger, under förutsättningar,vissaatt att

arbetsgivaren genomföra driftsinslqänlming kanattom avser en som
leda till uppsägning eller permittering eller till anställningatt en
begränsad till viss tid förnyas.inteetc.

följdTill tillanpassningen EG-direktivet kollektivaav om
uppsägningar har främjandelagen fåttl § tillägg. Formuleringen harett
utformats anslutningi till direktivet. Formuleringen skall därför ises
belysning direktivets regler och den tolkning kan dessagörasav som av
regler. Reglerna grundas direktivetpå skall, tidigare,nämntssom som
tillämpas tidsbegränsade anställningar förtidupphör i artikeläven när

i direktivet;2 vidare 1994/95: 102 67 och 87.a se prop. s.
tillägget framgårAv varsel skall lämnasävenatt om en

driftsinskränkning kan föra med sig minst 20 uppsägningar underantas
period 90 dagar. Om arbetsgivare vid fem tillfällenolika underen av en

princip tremånadersperiodi fyra anställda vidsägaatten avser upp
tillfälle,varje han således skyldig varsla prop. 87.är att s.

Vad beträffar den lagstadgade skyldigheten varsla vidatt
driftsinskränkning kan medföra uppsägningar, kan konstateras attsom
det åligger bestämmelserSverige ha i detta avseende. Att 1 §att
främjandelagen, såvitt uppsägningsvarsel, skall flyttas tillöveravser
den lagen således självklart. Någon anledning materiellaär göraattnya
ändringar dennai bestämmelse vi inte föreligga. föreslårVianser
därför bestämmelsen tillämpliga delari flyttas till denatt över nya
lagen l § lagförslaget.

Vad beträffar skyldigheten lämna varsel vid driftsinslqänkningatt
medförakan pennittering, kan följande Av resultatennämnas.som av

den enkätundersökning års arbetsrättskommitté genomförde1992som
redovisade betänkandeti SOU 1994:141 se kapitel 10 framgårsamt

kritik har riktatsviss varselreglema i detta avseende. harDetatt mot
framförtsbl.a. reglerna har någon betydelse ochinte någraatt att

åtgärder i allmänhet vidtasinte med anledning permitteringsvarsel.av
lämnat varsel har dock ha värde bl.a.Ett det talaransetts ett attgenom

något på gång".ärattom
Även beträffande varselskyldigheten vad gäller visstidsanställningar

har kritikviss förekommit.
harVi för föreslå varselskyldighet längre skallintestannat att att

föreligga för driftsinskränkningar kan medföra pennittering ellersom
anställning begränsad till viss tid inte övergår fortsattiatt etc.

anställning. båda slagenDe varsel kan och föri sig ha värdeettav
såsom underlag för statistik behovDetta torde dock kunnaetc.
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renodlasochförenklasförslagvårtGenomtillgodoses på sätt.annat
föravlastningmedföraFörslaget kanvarselreglema. antas en

till deninsatserkoncentrera sinadärmed kanlänsarbetsnämndema, som
varseldvs.avseende,dettaverksamheten idelenväsentligamest av

uppsägningar.inför

Varseltider1 1.3.2

skallvilken arbetsgivarenden tid inomreglerasfrämjandelagenI 2 §
uppsägning.medförakandriftsinskränlcningvarsellämnas somom

påantalet arbetstagaretill sägsrelationitid harDenna uppsatts som
från denräknasskallVarseltidendriftsinskränkningen.grund av

tidpunkt dådendvs.genomförs,driftsinskränkningendåtidpunkt
uppsagdaberedas dekanlängreintearbetsgivarenhosarbete

derasföretaget. Attfår lämnadärföroch dessaarbetstagarna
betydelseända, saknartillgåttdå inteeventuelltuppsägningstider ännu

291.1973:129prop. s.
2 §lagentill denflyttasbestämmelsen överföreslårVi att nya

lagförslaget.
varseltidema. Omfrånundantagföreskrivsfrämjandelagen§I 4

omständigheterdeförutsekunnatharintearbetsgivaren som
lagen,iförvägtid iså långpåberordriftsinskränkningen angessom
gällerregelmöjligt. Dennasåstället lämnasvarsel iskall snart som
elleruppsägningmedförakandriftsinskränkningenoavsett om

iövergårinteanställningartidsbegränsade etc.ellerperrnittering att
omständighetersådanasikte påParagrafenanställning.fortsatt tar som

kändavarittidigaredärför intekontroll ocharbetsgivarensutanförlegat
prop.förarbetenadenne. Iförutseseller kunnatarbetsgivarenför av

År gjordes1995majeure-situationer.forcetalas2921973:129 oms.
driftsinskränkningvarsel videnligt vilketparagrafen,tilltillägg somett

månad förelämnasfåraldrig änuppsägningtillledakan ensenare
89.och102 781994/95:prop.driftsinskränkningen s.

flyttasdelar,tillämpligabestämmelse, idennaföreslårVi ävenatt
3 §.lagentill denöver nya

varseliInnehållet1.3.31 ett

innehållet ibeträffandeföreskrifter ettfinnsfrämjandelagen§I 2 a
denDennamedföra uppsägning.kandriftsinslcränlcningvarsel somom

del dentillparagrafinförda storjanuari 1995 motsvaras1 av
paragrafen iaktuelladenGenomgällande 5dessförinnan nu
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främjandelagen, 2 har skettanpassning till artiklarna 3närmarea en
och 4 EG-direktiveti kollektiva uppsägningar. Nämnda paragrafom
skall därför i belysning direktivets regler och den uttolkningses av som
kan komma ske prop. 1994/95: s.88.102att

Enligt 2 § första stycket skall varsel innehålla all relevantetta
information de tilltänkta uppsägningarna och särskilt vissaom ange
viktiga och grundläggande uppgifter. Vad med allnärmaresom avses
relevant information framgår inte direktivet. Saken får, enligtav
förarbetena till ändringarna främjandelagen,i från fall till fallavgöras
prop. 88.s.

andraI stycket föreskrivs arbetsgivaren skriftligen skallatt
komplettera varslet med ytterligare upplysningar. Upplysningarna skall
lämnas månad före driftsinskränkningen. Arbetsgivaren harsenast en
bl.a. vilka arbetstagare berörs uppsägning. Dennaatt ange som av
skyldighet förelåg tidigare; då enligt den sedermera upphävda 5 §även
andra stycket. Vidare skall relevant information lämnas deom
medbestämmandeförhandlingar förts inför driftsinskränkningensom
och arbetsgivaren skall till länsarbetsnämnden lämna kopia denen av
underrättelse lämnats till arbetstagarorganisationen enligt 15 §som
medbestämmandelagen. Skyldigheten lämna de två sistnämndaatt
uppgifterna har grundsin i direktivet.

skyldigheter arbetsgivarenDe har enligt det beskrivna andrasom nu
stycket kan länsarbetsnämnden enligt tredje stycket förelägga
arbetsgivaren fullgöra vid vite.att

Paragrafen bör flyttas till den lagen. föreslårVi förstaöver attnya
och andra stycket får direkt motsvarighet deni 4 Vaden nya
beträffar regeln vite, dvs. tredje stycket, avsnitt l1.3.8.l där detom se
föreslås denna regel i den fårlagen bilda paragraf; 9att nya en egen

l 1.3.4 Alternativ till varsel

Genom främjandelagen6 § arbetsgivaren möjlighet tillämpaattges en
till varsel alternativt förfarande. Arbetsgivaren kan i stället förett att

varsla underrätta länsarbetsnämnden han eller hon har begärtattom
eller begära förhandling enligt medbestämmandelagen,11 §attavser
eller motsvarande bestämmelser kollektivavtal,i sådanom en
förändring verksamheten medför eller kan medföraav som en
driftsinskränkning. krävs dock underrättelsen skriftlig,Det denäratt att
lämnas vid tidpunkterde i 2-4senast samt attsom anges
arbetsgivaren då också lämnar sådana uppgifter i 2senast som avses a

första§ stycket eller första3 § stycket. Formkraven för sådana en
underrättelse således helt med de krav gäller foröverensstämmer som

18-51356
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förfarandeslags förenklatnågotvarsel. sig alltså inteDet rörett om
Syftetspräkdräkt.förfarande klätt isammautan annanensnarare om

hellergenomfördes intei 6 §ändring år 1982med den attvarsom
skallarbetsgivare inteklartförfarandetförenkla göra attattutan en

enligt 11-14förhandlingarnaföregripithaanses
länsarbetsnämndenunderrättamedbestämmandelagen att om engenom

1981/82: 160.prop. 160driftsinslcränkningtilltänkt s.
problemföranlett vissakapitelframgår 10,Paragrafen har, avsom

innebörden demissuppfattatarbetsgivareanledningmed att avav
förenklatdet sigochbestämmelsernaalternativa rör etttrott att om

vidformkravskulle gällaför vilket det inteförfarande, somsamma
stånd.komma tilländring börifrågasättas intevarsel. kanDet en nuom

del,dennaförändring iföreslå någonför intedockharVi attstannat
lagenmotsvarighet deniparagrafen fårföreslåställeti attutan nyaen

5 §-

företrädarenfackligeför denStällningenl1.3.5

Beträffande denföreskrivs följande.främjandelagen§I 15 som
och intelagenfrågor enligtiarbetstagarorganisationföreträder som

ställning påförtroendemansfacklig1974:358lagenomfattas omav
1977:1160arbetsmiljölagenkap. 10-14 §§6arbetsplatsen äger

tillämpning.motsvarande
omfattasföreträdare intefackliginnebärParagrafen att avsomen

arbetsplatsen,påställningförtroendemansfacklig1974:358lagen om
tillkommeranställningsskyddmotsvarande etthar ett som

innebär i sinarbetsmiljölagen. Detta tur attenligtskyddsombud en
ellerarbetsgivarenanställd hosdenneföreträdare, ärsådan oavsett om

får inteuppgifter. Arbetsgivarenfullgöra sinafår hindrasej, inte att
uppdragetanledningmedarbetsförhållandenföreträdarensförsämra av
anledningmedhellerfår inteArbetsgivarenanpassningsgruppeni etc.

eller försämraanställningenfrånföreträdarenskiljauppdragetav
anställningsvillkor.dennes

ha aktualitetknappastmening,paragraf kan, enligt vårDenna anses
kaninformella kontakterde ägavarsel. Fördet gällernär rumsom

frågorlänsarbetsnämnden i rörarbetstagarföreträdare ochmellan som
därförföreslårbehövas. Vilagregler inte attsärskildatordevarsel,

deninförs imotsvarighet intenågondvs.paragrafen utrnönstras, att nya
lagen.
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l 1.3.6 Tystnadsplikt

Enligt 16 första§ stycket främjandelagen gäller följande. Den harsom
tagit befattning med ärende enligt främjandelagen fårett inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid har fått enskildasveta om
personliga förhållanden eller affärs- eller driftsförhållanden.

Enligt andra stycket gäller följande. detI allmännas verksamhet
skall i stället bestämmelserna i sekretesslagen 1980:100 tillämpas. I
fråga uppgifter myndighet enligt främjandelagen lämnar tillom som en

företrädare för arbetstagarorganisation vid myndigheten eller viden en
någon myndighet gäller 14 kap. 9 § sekretesslagen.annan

Av sistnämnda lagrurn framgår myndigheten kan lämna vissatt ut
uppgift med förbehåll inskränker lämna uppgiften vidarerätten attsom
m.m.

Vi föreslår bestämmelsen flyttas till den lagenatt 6 §.över nya

1 1.3.7 Varselavgift

11.3.7.l Förutsättningar för åläggande varselavgiftav

Enligt första17 § stycket främjandelagen kan arbetsgivareen som
uppsåtligen eller oaktsamhet låter bli varslaattav grov om
driftsinskränkningen på föreskrivet åläggas betala varselavgiftsätt, att
till staten.

Anledningen till varselavgift valdes sanktion bl.a.att attsom var en
sådan avgift kan åläggas barainte arbetsgivare fysiskären som en

arbetsgivare juridiskävenutan är t.ex. ettperson en som en person,
aktiebolag prop. 1973:129 305; vidare NJA 1987 349.s. se s.

Om arbetsgivaren är i konkurs" skall, också enligt första stycket,
varselavgiften betalas den företräder konkursboet, dvs.av som av
konkursförvaltaren personligen. Vid tillämpningen dennaav
undantagsregel måste beaktas skyldigheten för konkursförvaltareatt en

iaktta viss varseltid kan komma i konfliktatt med förvaltarensen
åligganden enligt konkurslagen prop. 305; detta nedan.s. se mer om

utförligEn redogörelse för 17 § främjandelagen och olika frågor
kan uppkomma i samband med tillämpning paragrafen, finnssom en av

i avsnitt 9.4. Vi hänvisar här särskilt till detta avsnitt.
Vad i avsnitt 9.4 anförs beträffande främjandelagen17 § isom

följ ande avseende, bör dock särskilt uppmärksammas här.
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alltsåinnehåller,uppsägningarkollektivaEG-direktivet somom
någotdetsituationenden ärregler för attartikel 2.4itidigare nämnts,

debeslutatharverketsjälvaiarbetsgivarenföretag omänannat som
överläggaochinformeraSkyldighetenuppsägningama. attkollektiva

ellerarbetsgivaren ettfattatsharbeslutetgällaskall avoavsett avom
skalldetNär prövasarbetsgivaren.kontrollerarföretag om ensom

fårdirektivet,enligtskyldighetersinafullgjorthararbetsgivare
fråninformationnödvändigfåtthan inteåberopaintearbetsgivaren att

kollektivatill deleddebeslutdetfattadeföretagdet somsom
beträffandeanförs79l994/95:102propositionenIuppsägningama. s.

följande.bl.a.artikel 2.4regel idenna

direktivetenligt sättanmälningsskyldigheten somframgått kan nuSom
ellerunderrättelsevarsel ettantingenfullgöras genomföreslagits genom

varsla kanförsummelseuppgiñer. En attytterligaremedkompletteratvarsel
lämnaförsummelsevarselavgift. Entill attledafrämjandelagen§enligt 17

får förutsättasvitessanktioneras. Det attkanuppgifter enkompletterande
dotterbolag italan§ ettenligt 17 t.ex.prövning mot envid sindomstol av

ellermoderbolagetomständighetenpå denförmildrande attkoncern inte ser
varselskyldighetenförbärkontrollerande bolag attansvaretytterstnågot annat

ochförarbetsuttalandengäller enligtMotsvarande synsättfullgjorts.inte
1975/76:l05Prop.medbestämmandelagenbrottfrågarättspraxis i motom

och dömsföreläggsdå vitegällaskall ävenVad353.Bilaga 1 sagtssom nus.
med någraerforderligtdet interegeringen ärpunkter attPå dessaut. anser

lagtexten.självaiingrepp

viddomstolalltsåförarbetsuttalandet böråtergivnaEnligt det enovan
situationendenförmildrande på attinte§enligt 17prövningsin se

idenfråninformationnödvändigfåttfulltinte somarbetsgivaren ut
uppsägningama".kollektivadebeslutatharverketsjälva om

dömsochföreläggsdå vite ut.gällaskallDetsamma
selagentill denflyttasfrämjandelagen över§föreslår 17 nyaVi att

beträffanderättstillämpningenochförarbetenaanförts iVad§.7 som
tillämpning ävenkunnabörfrämjandelagen äga17 § nu.

varselavgiftåläggandeTalan1.3.7.2l avom

domstol påallmänvarselavgiftåläggsfrämjandelagen18 §Enligt av
förarbetenaenligtskalltalanSådanArbetsmarknadsstyrelsen.talan av

hararbetsgivarendomstol därvid denstämningsansökanväckas genom
ocksådär306,1973:129allmänhet setvistemål ii s.prop.att svara

skall väckasTalanberörs.rättegångenbeträffandebestämmelserandra
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inom år efter det driftsinskränkningenett har blivit heltatt genomförd;
talan förlorad dvs.är preskriberad; främjandelagen18 § ochannars se

306.prop. s.
Vi föreslår det i den lagen införsatt paragraf mednya en

motsvarande innebörd 8 §.

ll.3.8 Vite m.m.

l 1.3.8.1 Vitesföreläggande

harVi i avsnitt 11.3.3 föreslagit 2 § första och andra stycketatt a
främjandelagen, med föreskrifter beträffande innehållet i dels det
skriftliga varsel skall lämnas, dels den komplettering isom som
allmänhet behöver därefter, skall flyttas till dengöras lagenöver nya
4 §. skyldigheterDe arbetsgivaren har enligt det nämndasom nu

andra stycket komplettera varsel med vissa uppgifteratt kanett- -
länsarbetsnämnden enligt 2 § tredje stycket förelägga arbetsgivarena

fullgöra vid vite.att
Vad beträffar regeln vite, dvs. tredje stycket, föreslår vi attom

denna regel i den lagen får bilda paragraf; 9nya en egen
kanHär erinras det sambandi med redogörelsen för 17 §om ovan

främjandelagen återgivna uttalandet i propositionen 1994/952102
s. 79, enligt vilket det förutsätts mildare bedömningen inteatt en
kommer vad gäller arbetsgivaresatt göras påstådda försummelse atten
varsla eller lämna till varslet kompletterande uppgifter, då
arbetsgivaren åberopat han eller hon inte själv erhållit erforderligatt
infonnation. Enligt propositionen skulle detsamma gälla då viteäven
föreläggs eller döms ut.

Detta uttalande bör beaktas vid tillämpningen denäven av nya
lagen.

Överklagande1 1.3.8.2

Överklagande länsarbetsnämndens beslutav

Främjandelagen innehåller ingen regel i detta avseende. I
specialmotiveringen till 24 gäller överklagandesom av
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut, uttalas dock "talan beslutatt mot av
länsarbetsnärrmd föres enligt 46 § instruktionen l965:667, senast

18-51357
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hos AMSlänsarbetsnämndemaochAMS1972:301 förändrad genom
besvär.

förinstruktionmed1988:1139förordningen§Enligt 50
överklagas hosbeslutlänsarbetsnämndensArbetsmarknadsverket får

föreskrivet.särskiltintenågot ärArbetsmarknadsstyrelsen, annatom
enligtbestämmelseinförslagendendet iföreslårVi att ennya

överklagasfårvitesföreläggandebeslutlänsarbetsnämndensvilken om
§.10Arbetsmarknadsstyrelsenhos

finns iförvaltningsbeslutöverklagandeRegler avom
1986:223.förvaltningslagen

beslutArbetsmarknadsstyrelsensÖverklagande av

Arbetsmarknadsstyrelsenstalanförsfrämjandelagen mot§Enligt 24
besvär.regeringenhoslagenenligtbeslut genom

bedömning.följandeVi gör
möjligaiprinciper,gällande störstaenligtbör,Regeringen nu

vad gällerbådeförvaltningsärendenfrånbefriasutsträckning
finnsdet inteViöverklaganden. attochförstainstansärenden anser

överprövningennedflyttaunderlåtaanledning att avnågon att nu
beslut.Arbetsmarknadsstyrelsens

Arbetsmarknadsstyrelsensfunnitbedömning attdennavidharVi
beslutlänsarbetsnämndensdvs.vitesförläggande,ärendenbeslut i om
kunnabörharstyrelsen överprövat,vitesföreläggande somom

till länsrätten.överklagas
överklagas,kunnabeslut intelänsrättensbörmeningvårEnligt
föreslagnadenseinnebörddennamedregelföreslårvarför vi en

§.ll
beslutbestämmelse attnågondet intefinnsfrämjandelagen omI

kanbeslutföljerHäravomedelbart. attgäller somlagenenligt
beslutetförränviljaarbetsgivarensverkställasfårinte motöverklagas

kraft.lagavunnithar
bestämmelsenågoninförasbörhellerdet inte avVi att nuanser

slag.nämnt
reglerasbeslutArbetsmarknadsstyrelsensÄven överklaganden av

förvaltningslagen.genom

viteutdömandeTalanll.3.8.3 avom

viteutdömandeTalanföljande.föreskrivsfrämjandelagen av23 §I om
ellerlänsarbetsnämndförslagdennaenligt av

Arbetsmarknadsstyrelsen.
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Vi föreslår ingen ändring frågani skall kunna föraom vem som
talan utdömande vite.om av

I övrigt bl.a. följandeär beakta.att
Allmänna bestämmelser viten finns lageni 1985:206 viten.om om
Enligt 23 § främjandelagen i dess ursprungliga lydelse skulle talan

utdömande vite enligt lagen väckas vid allmän domstolom av av
åklagare. Sin angivna lydelse, i det avseendeovan ärsom nu av
betydelse, fick paragrafen SFS 1985:222. Denna ändringgenom var en
följd den viteslagen. I 1984/85:96 föreslogs frågorav nya attprop. om
utdömande vite normalt skulle handläggas länsrätt på ansökanav av av
den myndighet förelagt vitet, i stället för den vid tidpunkten försom
förslaget gällande principen åklagare för talan vid allmän domstol.att

Vi länsrätten bör stå för detatt domstolsprövningmomentanser av
bör finnas i de vitesförelägganden kan komma meddelassom attsom

länsarbetsnämnden vid nämndens handläggning ärenden enligtav av
den föreslagna lagen. Vi föreslår det deni lagen införsatt nya en
bestämmelse i överensstämmelse med detta 12 §.

Även här bör erinras det i samband med redogörelsen förom ovan
främjandelagen17 § återgivna uttalandet i propositionen 1994/951102

79, enligt vilket det förutsätts mildare bedömningen inteatt en
kommer vad gäller arbetsgivaresgörasatt påstådda försummelse atten
varsla eller lämna till varslet kompletterande uppgifter, då
arbetsgivaren åberopat han eller hon inte själv erhållit erforderligatt
information. Enligt propositionen skulle detsamma gälla då viteäven
föreläggs eller döms ut.

Detta uttalande bör, redan anförts, beaktas vidävensom
tillämpningen den lagen.av nya

1 1.3.9 Straffansvar för oriktig uppgift

l 1.3.9.1 Oriktig uppgift

I 19 § främjandelagen stadgas följande. Den i varsel enligt dennasom
lag eller i underrättelse eller i uppgift i 6 och 7som avses
uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, vilkenav grov
saknar betydelse, dömes till böter eller fängelse högsti år.ett

Beträffande uttrycket "oriktig uppgift, vilken saknar betydelse
anförs förarbetenai helt betydelselösa oriktigheteratt inte skall
föranleda någon påföljd prop. 1973:129 306.s.
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ändringarlydelsenuvarandefick sinBestämmelsen somgenom
ändrades.främjandelagenmed 6 §sambandi1982 attgenomfördes år

finnasböruppgiftoriktigförstraffansvarbestämmelseliknandeEn om
såutformasbördenna attVilagen. attdeniäven ansernya

lagenenligtvarselilämnasuppgiftoriktigförgällerstraffansvaret som
§.13se5 §föreslagnadenenligtunderrättelseeller i

åtaltillMedgivande11.3.9.2

för brottåtalallmäntfårfrämjandelagen§ som22framgårSom av
medgivandeefterendastväckasfrämjandelagen av19 §bl.a.iavses

Arbetsmarknadsstyrelsen.
§.14lagentill denflyttasbör överBestämmelsen nya

varselreglerna,frånUndantag1.3.1O m.m.1

eftereller,Regeringenföljande.gällerfrämjandelagen§Enligt 25
föreskrivafårArbetsmarknadsstyrelsenbemyndigande,regeringens

meddela närmarefrämjandelagen samt§§1-12frånundantag
undantagSådanabestämmelser.dessatillämpningenförföreskrifter av

reglerförmånligamindreinnebäraintedock attfårföreskriftereller
EG-direktivetföljerarbetstagarna änför avtillämpasskall som

92/56/EEGdirektivrådetsoch1975februari avden 1775/129/EEG av
uppsägningar.kollektiva19992omjuniden 24

föreliggakanbranschervissainomdetuttalasförarbetena attI
1-6de ifrånavvikelsepåkallarförhållandenspeciella som

Enligtoch 307.212207,1973:129prop.varselreglemameddelade s.
förutsättasskallundantag görasfördetbördepartementschefen ettatt

särskildträffarställetiArbetsmarknadsstyrelsen enatt
bestämmelserandraberörda sommed parteröverenskommelse om

bestämmelserdessasigvisadetSkulle attbranschen.förbättrepassar
dennaförtillämpliglagenåteraktuellt görablidet attkanföljs,inte

308.prop.bransch s.
uttryckerEG-direktiv,nämnda enanledning somMed av

tillparagrafen lagtsi1995lagändring årdetminiminivå, har engenom
bestämmelser intelagensfrånföreskrifterellerundantagmeddeladeatt

förtillämpasskallreglerförmånligamindreinnebärafår att
3.89.1021994/94:prop.direktivetföljerarbetstagarna än avsom
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Vi har för föreslå det deni lagen införsstannat att att nya en
bestämmelse med motsvarande innebörd, såvitt gäller varselreglema
15 §-

Det förarbetsuttalandetangivna förutsättningarna för attovan om
föreskriva undantag från reglerna fråga,i bör beaktas vidäven
tillämpningen den lagen.av nya

1 1.3.1 l Ikraftträdande m.m.

föreslagna lagenDen bör kunna träda krafti den juli1 1999, då
främjandelagen skall upphöra gälla. Samtliga bestämmelser i lagenatt
bör kunna tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet.
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Ekonomiska konsekvenser12 m.m.

kommittédirektiven redovisa de ekonomiskaUtredningen har enligt att
andra effekter förslagen.konsekvenserna och av

anställningsfrämjandemed reglerBåde den föreslagna lagen om
denvarsellagen, bygger i allt väsentligt pååtgärder och den föreslagna

förändring de offentligafrämjandelagen. Någon direktgällande avnu
förförändringar uppgifternaiåtagandena kan vi inte Dese.

Arbetsmarknadsstyrelsenlänsarbetsnämndema respektive som
ökad arbetsbörda.innebära någon totaltförslagen innebär torde inte sett

förarbetsuppgifterna förslagen kan innebäraökningDen somav
Arbetsmarknadsverketmarginell. Varken domstolen ellerlänsrätten är

dekanbehöva tillskjutas Däremotkan extraantas nyaresurser.
arbetsgivareför offentliga och privataanställningsfrämjande reglerna

för arbetsplatsanpassningar. Vimedföra ökade kostnadervissaantas
skönsmässigmöjligtdock det inte göraär attatt enensanser

avseenden kanolikabeträffande de kostnader ibedömning varasom
arbetsplatsanpassningamaförknippade med etc.

utsträckning utredningensredovisa i vilkenockså skyldigaVi är att
mellanför jämställdheteneffekter, effekterfår regionalpolitiskaförslag

och detför brottslighetenkonsekvenseroch kvinnormän samt
arbetet.brottsförebyggande

förhållandena påförslag ägnade påverkavåraprincipI är att
regionalpolitiskadirektadock någraarbetsmarknaden. Vi kan inte se

sysselsättningen iförslag den meningenkonsekvenser våra i attav
påverkas.olika delar landet kommer attav

jämställdhetspolitiskadirektanågraheller kan viInte se
förslagen.konsekvenser av

avseende brottslighetenfå några effekterFörslagen hellerinteantas
arbetet.eller det brottsförebyggande
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Författningskommentarer13

13.1 Förslag till lag åtgärder för attom

främja anställning vissaav

arbetssökande

Inledning

i delar utformadLagen med lagen 1974:13 vissaär stora om
anställningsfrämjande åtgärder främjandelagen förebild. Tankensom

också förarbetena till främjandelagen i möjligaär att största
utsträckning skall kunna tilltjäna vägledning vid tillämpningenäven av
den lagen. Vägledning kan således hämtas bet.1973:129,nya ur prop.

och rskr.InU 1973:36 1973:351 därefter förekommandesamt
förarbeten.

ändamålLagens

lag ändamål1 § Denna har till främja anställning äldre arbetssökandeatt av
och arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga.

denna inledande paragraf målsättningenI med den lagen.anges nya
har syfteLagen de anställningsfrämjande regler isamma sorn

främjandelagen omfattar arbetssökande. Vad gäller innebördensom av
begreppen "äldre" och nedsatt arbetsfönnåga får vägledning hämtas
från förarbetena till främjandelagen prop. 1973:129 och294 214s.
f.. Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.3.2.
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Åtgärder anställningfrämjaför att

uppgifterlämnaSkyldighet att

länsarbetsnämnden lämnauppmaningskyldigarbetsgivareEn2 § är att av
uppgift

påavseendemedsammansättningochstorlekarbetsstyrkansom
arbetsuppgifter,huvudsakligaochålder, könarbetstagarnas

arbetsförmåganedsattmedarbetstagareantalet samtom
såsom uppsägningar,arbetsstyrkanförändringar iföreståendeom

föranledakanlediga platserelleromplaceringarpermitteringar, som
anställning.

uppgift, fårlämnauppmaningsig efterarbetsgivaren inte atträttarOm en
skyldighet.fullgöra sinförelägga arbetsgivarenlänsarbetsnämnden att

styckeförstaparagrafensenligtuppgiftsskyldighetenOmfattningen av
hänseendetdetförutom ifrämjandelagen,första stycket7 §motsvarar

uppgiftlämnaföreläggaskanlängreintearbetsgivaren att omatt
tidsbegränsadeförekomstenellernationalitetarbetstagarnas avom

anställningar.
innebärandra stycke,paragrafens att ettärRegeln i ny,som

uppmaningsedanmeddelas förstuppgift fårlämnaföreläggande att en
intearbetsgivarenocharbetsgivaren rättatriktats tilluppgiftlämnaatt

uppmaning.efter dennasig
harkvarstår,vid vitearbetsgivarenföreläggaMöjligheten att men

till den 6flyttats nya
7.3.3.behandlats i avsnittParagrafen har

överläggaSkyldighet att

länsarbetsnämnden eller denmedöverläggaskyldigarbetsgivareEn3 § är att
arbetssökande elleräldreanställningförordnarnämnden avomsom

främjaåtgärder förarbetsförmågamed nedsatt attarbetssökande samt om
överenskommelse.träffasyftesådan anställning, i att en

berördaarbetsgivaren,skall, förutomöverläggningTill
kanarbetsgivarenKallelsenkallas.arbetstagarorganisationer avav

med vite.länsarbetsnämnden förenas

stycket 3första§stycke 8Paragrafens första motsvarar
syfteförtydligandedet iförutom attfrämjandelagen, att anges

överenskommelse.träffassyfta till detskallöverläggningama att en
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innehåller detta stycke nyheterVad gäller andra stycket, inga i
förhållande gällande förutom det enligt den lagentill interätt äratt nya
obligatoriskt kalla arbetsgivarorganisation till överläggning införatt en
länsarbetsnämnden. Länsarbetsnämnden får i stället bedömninggöra en

fall särskild föreskrift beträffandefrån till fall så bör ske. Någonom
behövs Såsom framhållits förarbetena till främjandelagendetta inte. i

prop. 298 kan andra de uttryckligen iäven än angettss. som
författningstexten kallas till överläggningar inför länsarbetsnämnden.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.3.4.

Föreläggande vidta åtgärderatt

följer överenskommelse träffats enligtOm arbetsgivare inte 3 §4 § en en som
åtgärder främja anställning äldre arbetssökande ellerför att avom

arbetsfönnåga, sådannedsatt ellerarbetssökande med om en
fårkan träffas, länsarbetsnämnden föreläggaöverenskommelse inte

sådanåtgärder för främja anställning.arbetsgivaren vidtaatt att

utfonnad med förstaParagrafen i viss mån 9 § meningenär ärmenny
främj andelagen förebild.som

paragrafen befogenhet underLänsarbetsnämnden iattges genom
gäller förmotsvarande förutsättningar anvisningarviss mån som nu

för främja anställningförelägga arbetsgivaren vidta åtgärder attatt av
arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga.äldre arbetssökande eller

förutsättning förparagrafen det emellertidEnligt den är att ettnya en
följerföreläggande skall få meddelas, arbetsgivaren antingen inteatt en

träffats enligt åtgärder för främjaöverenskommelse 3 § attsom om
arbetssökande eller arbetssökande med nedsattanställning äldreav

eller sådan överenskommelse överhuvudtaget intearbetsförmåga att en
har kunnat träffas.

föreläggande kan alltså anställningsfrämjande åtgärder.Ett avse
får således föreläggas anställa ellerArbetsgivaren inte vissatt t.ex. en

arbetssökande med nedsattäldre arbetssökande ellervissa
arbetsförmåga.

samförstånd bör haAlla möjligheter till lösningar i innanprövats ett
föreläggande meddelas.

Författningsrummet har behandlats i avsnitt 7.3.6.1.
Genom länsarbetsnämnden möjlighet förena6 § attges

föreläggandet med vite.
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Branschöverläggningar

arbetsgivar- ellerArbetsmarknadsstyrelsen kan framställan5 § av en
överläggningar medpå initiativellerarbetstagarorganisation taeget upp

angående åtgärder fördel däravbransch ellerinomorganisationerna atten
arbetssökande med nedsattarbetssökande elleräldreanställningfrämja av

förekommit vid dessapå grundval vadkanarbetsförmåga. Styrelsen av som
åtgärder den bransch ellersådana föranvisningaröverläggningar meddela om

hardel därav överläggningama avsett.som
kanmeddelade anvisningar,iakttararbetsgivare inteOm en
ochberörda arbetsgivar-kalla arbetsgivarenlänsarbetsnämnden samt

enligttill överläggningar 3arbetstagarorganisationer

redogörelsefrämjandelagen.motsvarighet Eni 13 §Paragrafen har sin
finns i avsnitt 7.3.6.3.för bestämmelsens

Vite m.m.

Vitesföreläggande

får med vite. Innaneller förenasenligt 4 §föreläggande 2 ett6 § Ett
arbetsgivar- ochberördaarbetsgivarenskallföreläggande meddelas samt

tillfälle sig.beredasarbetstagarorganisationer att yttra

gällersåvittmotsvarighet,har sinParagrafen i sigär menny
beredandeuppgiftsskyldighetfullgöravid viteföreläggande samtatt av

stycketandralagförslaget, i §7yttrande dvs. 2 §tillfälle till
främjandelagen.

vitesföreläggamöjlighetendvs.paragrafen i övrigt,gällerVad att
äldreanställningfrämjaåtgärder förvidtaarbetsgivaren attatt av

arbetsförmågamed nedsattarbetssökandearbetssökande och samt
motsvarighet idet någonyttrande, finns intetillfälle tillberedande av

arbetsgivarenföreläggamöjlighetenfrämjandelagen eftersom attatt
åtgärder 4anställningsfrämjandevidta är seny;

avsnitt 7.3.6.behandlats i bl.a.Paragrafen har

Överklagande

får överklagasvitesföreläggande enligtbeslut 6 §Länsarbetsnämndens7 § om
Arbetsmarknadsstyrelsen.hos
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Bestämmelsen har ingen direkt främjandelagen.motsvarighet i Genom
bestämmelsens utformning åtskillnadingen mellangörs
vitesförelägganden lämna uppgifter och vitesförelägganden vidtaatt att
anställningsfrämjande åtgärder. Båda vitesförlägganden fårtyperna av
överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen, och därefter hos länsrätten.
Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.3.8.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut får8 § i ärende vitesföreläggandeom
överklagas hos länsrätten.

fårbeslut inte överklagas.Länsrättens

Enligt främjandelagen förs talan Arbetsmarknadsstyrelsens24 § mot
beslut enligt lagen hos regeringen besvär.genom

paragrafen får Arbetsmarknadsstyrelsens beslutEnligt den aktuella i
vitesförläggande, dvs. styrelsens beslutärenden varigenomom

skett länsarbetsnämndens beslut vitesföreläggandeöverprövning av om
enligt överklagas hos länsrätten.6 Länsrätten sistaär
överklagandeinstans.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.3.8.1.

alan utdömandeT viteavom

länsarbetsnämnden ellerTalan utdömande vite förs9 § avom av
Arbetsmarknadsstyrelsen hos länsrätten.

Paragrafen har behandlats i bl.a. såvittavsnitt 7.3.8.2, avser
talan utdömande Till skillnad från vadbefogenheten föra vite.att om av

gäller enligt främjandelagen det uttryckligen denna23 § isom anges
paragraf talan utdömande skall föras. åtskillnadvite Ingenvar om av

mellan vitesförelägganden lämna uppgifter ochgörs att
vitesförelägganden vidta anställningsfrämjande åtgärder. bådaFöratt

försvitesförlägganden gäller talan utdömande vitetyperna attav om av
hos länsrätten.

Ställningen för företräderden arbetstagarorganisationsom en

den företräder arbetstagarorganisation frågor enligt denna10 § För isom en
lag och lagen facklig förtroendemansinte omfattas 1974:358som av om
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1977:1160arbetsmiljölagenkap. 10-14på arbetsplatsen 6ställning äger
motsvarande tillämpning.

fackligaföreträda denparagrafen har denEnligt attutsettssom
omfattasoch intelagenfrågor iorganisationen i avsomsom avses

arbetsplatsenpåställningförtroendemansfackliglagen ettom
skyddsombudtillkommerdetanställningsskydd ettmotsvarar somsom

§15Paragrafen,arbetsmiljölagen.enligt motsvararsom
7.3.7.behandlats i avsnittfrämjandelagen, har

Tystnadsplikt

fårlag inteenligt dennamed ärendebefattninghar tagit11 § Den ettsom
enskildasfåttdärvid harvad denneeller utnyttjaobehörigen röja veta om

driftsförhållanden.ellerförhållanden eller affärs-personliga
bestämmelserna iställettillämpas iverksamhetallmännasdetI

myndighet enligtfråga uppgifter1980:100. Isekretesslagen ensomom
vidarbetstagarorganisationförföreträdaretillförevarande lag lämnar enen

kap. 9 §gäller 14myndighetnågonvidellermyndigheten annan
sekretesslagen.

16 §tystnadsplikt,innehåller regler motsvararBestämmelsen, omsom
7.3.7.2.avsnittbehandlats ibestämmelse harfrämjandelagen. Denna

uppgiftför oriktigStraffansvar

Oriktig uppgift

uppsåtligenenligt §uppgiftsskyldigheten 2fullgörandevid12 § Den avsom
betydelse,saknaruppgift, inteoriktiglämnaroaktsamheteller somgrovav

år.fängelse högsteller itill böterdöms ett

enligt 19 §gällervadinnehållBestämmelsens motsvarar som
motsvarande 2 §främjandelagen,för uppgift enligt 7 §främjandelagen
7.3.7.3.behandlats i avsnittBestämmelsen harden lagen.i nya

till åtalMedgivande

endast efterfår väckasi 12 §åtal brottAllmänt för13 § avsessom
Arbetsmarknadsstyrelsen.medgivande av
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Bestämmelsen vad gäller enligt främjandelagen;22 §motsvarar som se
avsnitt 7.3.7.3.

frånUndantag de anställningsfrämjande reglerna, m.m.

14 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva undantag från 2-4 meddelasamt

föreskrifter för tillämpningen dessa bestämmelser.närmare av

Bestämmelsen tillämpligai delar vad gäller enligt 25 §motsvarar som
främjandelagen, för de anställningsfrämjande reglerna. Bestämmelsen
har behandlats i avsnitt 7.3.9.

lag träder kraft den juli dåDenna i l 1999, lagen 1974:13 vissaom
anställningsfrämjande åtgärder upphör gälla.att

föreslagna lagenDen bör kunna träda i kraft den juli 1999, dål
främjandelagen skall upphöra gälla. Samtliga bestämmelser lageniatt
bör kunna tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet.
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1976:157i lagenändringtill lagFörslag13.1.1 om
anmälaarbetsgivareförskyldighet attom

arbetsförmedlingenoffentligatill denplats

arbetsgivareföreligger förAnmälningsskyldighet enligt 2 §§3 avsersom
medplatsenden ledigabesättaatt

hos arbetsgivaren,anställdredanarbetstagare ärsom
familj,arbetsgivarensmedlemarbetstagare är avsom

hushåll,arbetsgivarensskall arbeta iarbetstagare som
därmed jämförligföretagsledande ellerskall haarbetstagare som

ställning,
ellerförfattningellerenligt lagarbetstagare annansom

anställningen,tillföreträdesrättkollektivavtal har
politisk,vissanställning förutsättertillarbetstagare som

ideell inställning,ellerreligiös annan
valförfarande.tillsättsanställningtillarbetstagare genomsom

enligtplatsenden ledigaheller,föreliggerAnmälningsskyldighet om
ocharbetstagarorganisationberördarbetsgivaren,mellanöverenskommelse

lageni 3 §arbetstagareförbehållasskallarbetsförmedlingen avsessom
arbetssökande.anställningfrämjaför vissaåtgärder1998:000 att avom

arbetsmarknadsstyrelsenbestämmande,regeringenseftereller,Regeringen
ytterligareyrkesområde föreskrivaför visstskäl föreligger,särskildaf°ar, om

anmälningsskyldigheten.frånundantag

den juli 1999.kraft lträder ilagDenna

föreslåsdetÄndringen tillhar tagitshänsyn attendastinnebär attatt
ändringarefter vissaregleranställningsfrämjandefrämjandelagens

vissaanställningför främjaåtgärderlag; laginordnas i att avomnyen
arbetssökande.
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13.2 Förslag till lag varsel vidom

driftsinskränkning

Inledning

lagDen föreslås bygger i delar främjandelagenspå reglerstorasom nu
varsel. Merparten de gällande reglerna har i princip efterom av nu

endast språklig flyttats till den föreslagnaöversyn lagen.över
Främjandelagen, i relevanta delar, således direktär att se som en
föregångare till föreslagnaden lagen. Tanken också förarbetenaär att
till främjandelagens varselregler fortsättningsvis skall kunnaäven tjäna
till vägledning för varselreglerna. Vägledning kan således hämtas ur

1973:129, bet. InU 1973:36 och rskr. 1973:351 däreftersamtprop.
förekommande förarbeten.

Varsel driftsinskränkningom

Varselskyldighet

1 § En arbetsgivare genomföra driftsinskränkning kanattsom avser en som
medföra uppsägning skall inom den tid i skriftligen2 § varslasom anges
länsarbetsnämnden i det län där driftsinskränkningen genomförs, minstom
fem arbetstagare berörs inskränkningen. Detta gäller ocksåav om
driftsinskränkningen under period nittio dagar kan föra med sigantas atten av
antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst tjugo.

Paragrafen främjandelagen,1 § i den delen sistnämndamotsvarar
författningsrum varsel driftsinskränkning kan medförarör om som
uppsägning. Enligt denna lag föreligger varselskyldighet endast förnya
sådana driftsinskränlmingar. Formuleringen paragrafensi andra mening
innebär redan ändringarna i främjandelagen anpassning tillgenom en
EG-direktivet kollektiva uppsägningar. Fonnuleringen skall såledesom

belysningi direktivets regler och tolkningden kan görasses av som av
dessa regler. Reglerna grundas på direktivet skall tillämpas ävensom

tidsbegränsade anställningarnär upphör förtidi artikel direktivet.2 ia
Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.3.l; avsnitt 9.4.ävense
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Varseltider

skalluppsägningkan medföradriftsinskränkningsådanVarsel§2 somom
lämnas

arbetstagarehögst 25driftsinskränkningen,företvå månaderminst om
uppsägning,berörs av

högst25flerdriftsinskränkningen, änföremånaderfyraminst menom
uppsägning,berörsarbetstagare100 av

fler 100ändriftsinskränkningen,månader föreminst omsex
uppsägning.berörsarbetstagare av

behandlatsharandelagen,främj2 §bestämmelse, motsvararDenna som
11.3.2.avsnitti

omständigheterdeförutsekunnatharintearbetsgivaren som3 § Om
skall varsel ii 2tid förvägså lång ipåberordriftsinskränkningen angessom

lämnas ändock aldrigfårVarselmöjligt.så senare enlämnasstället snart som
driftsinskränlcningen.månad före

delendenfrämjandelagen, i§motsvarighet i 4sinParagrafen har
vilkenParagrafen, iuppsägning.författningsrumsistnämnda avser
sådanapåsiktevarseltidema,från tarundantagföreskrivs

ochkontrollarbetsgivarensutanförlegatomständigheter somsom
förutseskunnatellerarbetsgivarenförkändavarittidigaredärför inte

2921973:129prop.främjandelagentill §4förarbetenadenne. I s.av
Även bestämmelsen hardennamajeure-situationer.forcetalas om

1.3.2.avsnitt lbehandlats i

varselInnehållet i ett

skalluppsägningmedförakandriftsinskränkningvarsel4 § Ett somom
särskiltochplanerade uppsägningamadeinfonnationinnehålla all relevant om

innehålla uppgift om
uppsägningama,planeradetill deskälen

dekategoriervilkauppsagda ochbliarbetstagareantalet2. avsessom
tillhör,

dekategorieroch vilkasysselsättsnormaltarbetstagareantalet som
tillhör, och

denochgenomförasavsedddriftsinskränkningendå är atttidpunktden
verkställas.avseddauppsägningamavilken är atttidsperiod under
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Så möjligt, dock månad före driftsinskränkningen,snart senastsom en
skall arbetsgivaren skriftligen komplettera varslet med

uppgifter vilka arbetstagare berörs uppsägning,om som av
relevant information de förhandlingar infor uppsägningama harom som

förts enligt lagen 1976:580 medbestämmande11 § arbetslivet elleriom
enligt motsvarande bestämmelser kollektivavtal,i och

kopia den skriftliga underrättelse har lämnats till motpartenen av som
enligt andra stycket lagen 1976:58015 § medbestämmande arbetslivet.iom

Bestämmelsens motsvarighet finns i främjandelagen, förutom2 § atta
tredje stycket föreläggande2 § vid vite återfinns denna lagsi 9a om

Redan främjandelagen har2 § anpassning skett tillnärmaregenom a en
Ävenartiklarna och EG-direktivet kollektiva3 4 i uppsägningar.om

denna paragraf skall således belysningi direktivets reglernya ses av
och den uttolkning kommakan ske. bestämmelse harDennaattsom
behandlats i avsnitt l 1.3.3.

Alternativ till varsel

får§ arbetsgivare stället för varsla länsarbetsnämnden5 En i att om en
driftsinskränkning underrätta nämnden arbetsgivaren har begärt ellerattom

begära förhandling enligt lagen 1976:580ll §attavser om
medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande bestämmelser i kollektivavtal

sådan förändring sin verksamhet medför eller kan medföraom en av som en
skall ställetdriftsinskränkning. arbetsgivaren förfara detta iFör sättatt

varsla krävsför att
underrättelsen skriftlig,äratt
den lämnas vid den tidpunkt för varsel i 2-3 §§att senast samtsom anges

dåarbetsgivaren också lämnar sådana uppgifter i 4 §att senast som avses
stycket.första

Paragrafen främjandelagen. har behandlats6 § i avsnittDenmotsvarar
11.3.4; avsnitt 9.4.ävense

Tystnadsplikt

har får6 § Den tagit befattning med ärende enligt denna lag inteettsom
obehörigen röja eller vad denne därvid har fåttutnyttja enskildasveta om

förhållandenpersonliga eller driftsförhållanden.affärs- eller
det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelsernaI i stället i

sekretesslagen fråga1980:100. myndighet enligtI uppgifterom som en
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vidarbetstagarorganisationföreträdare förlämnar tillförevarande lag enen
kap.gäller 9 §myndighet 14vid någonellermyndigheten annan

sekretesslagen.

främjandelagen, harmotsvarighet i 16 §har sinBestämmelsen, vilken
11.3.6.behandlats avsnitti

Varselavgift

varselavgiftåläggandeförFörutsättningar av

underlåteroaktsamhetuppsåtligen eller attarbetsgivare,7 § En grovavsom
lag, kandennaföreskrivs ivaddriftsinskränkning enligtvarsla somenom

dåunder tidUnderlåts varselvarselavgift tillåläggas staten.utgeatt
denställetvarselavgift iskallkonkurs,i utgesarbetsgivaren är somav

konkursboet.företräder
varsel försummatspåbörjad veckafastställs varjeförVarselavgiften som

arbetstagarevarjekronor för500och högsttill lägst 100bestäms somsamt
driftsinskränkningen.berörs av

till lägrevarselavgiften bestämmasskäl, kansärskildaföreliggerdetOm
också medges.sådan avgift kanfrånbefrielseFullständigbelopp.

behandlats iharfrämjandelagen,§17Paragrafen, motsvararsom
avsnitt 9.4.Seavsnitt 11.3.7.1. även

varselavgiftåläggandeTalan avom

talanpådomstolallmänåläggsVarselavgift8 § avav
efterväckas inomskallSådan talan ettArbetsmarknadsstyrelsen.

förlorad.talansker,detta inteOm ärdriftsinskränkningen.

harfrämjandelagen,motsvarighet i 18 §sinharBestämmelsen, som
11.3.7.2.behandlats avsnitti

Vite m.m.

Vitesföreläggande

fullgöra sinaarbetsgivareföreläggafår vid viteLänsarbetsnämnden att9 § en
stycket.andraenligt 4 §skyldigheter
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Bestämmelsen är 2 § tredje stycketmotsvararny men a
främjandelagen, den föreslagna 4 Bestämmelsen har behandlats ise
avsnitt ll.3.8.l.

Överklagande

10 § Länsarbetsnämndens beslut vitesföreläggande enligt 9 får§om
överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen.

Bestämmelsen, inte har någon direkt motsvarighet isom
främj andelagen, har behandlats i avsnitt 11.3.8.2.

11 § Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärende vitesforeläggande fårom
överklagas hos länsrätten.

Länsrättens beslut får inte överklagas.

Paragrafen, innebär bl.a. länsrätten blir sistaattsom
överklagandeinstans i stället för regeringen, har behandlats i avsnitt
11.3.8.2.

alanT utdömande viteom av

12 § Talan utdömande vite fors länsarbetsnämnden ellerom av av
Arbetsmarknadsstyrelsen hos länsrätten.

Bestämmelsen kan främjandelagen.23 §sägas Till skillnadmotsvara
från vad gäller enligt sistnämnda författningsrum föreskrivs detsom
dock deni aktuella bestämmelsen talan utdömande viteattnu om av
förs hos länsrätt. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt l 1.3.8.3.

Straffansvar för oriktig uppgift

Oriktig uppgift

13 § Den i varsel enligt denna lag eller i underrättelse i 5 §som som avses
uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, inte saknarav grov som
betydelse, döms till böter eller fängelse i högst år.ett
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enligt 19 §gällervadinnehållBestämmelsens motsvarar som
eller ifrämjandelagenenligtvarseluppgift iför oriktigfrämjandelagen

denmotsvarande § i5främjandelagen,§enligt 6underrättelse nya
1.3.9.1.avsnitt 1behandlats iBestämmelsen harlagen.

åtalMedgivande till

efterendastväckasfår13 §ibrottåtal förAllmänt14 § avsessom
Arbetsmarknadsstyrelsen.medgivande av

vad1l.3.9.2,avsnittibehandlats motsvararharBestämmelsen, som
främjandelagen.enligt 22 §gällersom

från varselreglerna,Undantag m.m.

bemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen§l 5
meddelafrån 1-5undantag samtföreskrivafårArbetsmarknadsstyrelsen

Sådanabestämmelser.dessatillämpningenförföreskrifternämnare av
reglerförmånligamindreinnebäradockfår inteföreskrifter attellerundantag

75/129/EEGdirektivrådetsföljerarbetstagarnaför äntillämpasskall avsom
92/56/EEG.direktivrådetsändratfebruari 1975,den 17 genomav

varsel.gällersåvittfrämjandelagen,§25Bestämmelsen motsvarar
l.3.10.avsnitt libehandlatsharBestämmelsen

l974:13 vissadå lagen1999,juliden 1kraftiträder omlagDenna
gälla.upphöråtgärderanställningsfrämjande att

dåjuli 1999,kraft den lträda ikunnabörlagenföreslagnaDen
lagenbestämmelser iSamtligagälla.upphöraskallfrämjandelagen att

ikraftträdandet.efteromedelbarttillämpasbör kunna
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132.1 Förslag till lag ändring i lagen 1976:580om
medbestämmande i arbetslivetom

skyldig15 § En förhandla skall själv eller ombudärpart attsom genom
inställa vid förhandlingssammanträdesig och, det behövs, lägga fram ettom

förslag till lösning frågamotiverat den förhandlingen Parternaav som avser.
någonkan välja form för förhandling sammanträde.ängemensamt annan

arbetsgivare skall samband medEn i förhandling inför beslut om
uppsägning på grund arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motpartenav
om

skälen till de planerade uppsägningarna,
antalet arbetstagare bli uppsagda och vilka kategorier desom avses

tillhör,
arbetstagareantalet normalt sysselsätts och vilka kategorier desom

tillhör,
den tidsperiod under vilken avsedda verkställas,4. uppsägningarna är att

och
beräkningsmetoden eventuella vad följerför ersättningar utöver som av

lag eller kollektivavtal vid uppsägning.
Arbetsgivaren skall också lämna kopia de varsel harmotparten en av som

lämnats till länsarbetsnärnnden enligt första4 § och andra styckena lagen
varsel vid driftsinskränkning.1998:000 om

lag träder kraftDenna i den l juli 1999.

Ändringen innebär endast hänsyn har till det föreslåstagitsatt att att
varselreglema efter vissa ändringar inordnas i lag; lag varselen ny om
vid driftsinslcränkning.
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