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Sammanfattning 
Detta arbete behandlar arbetsförmedlingens bruk av stödåtgärder för personer med 
funktionsnedsättning, med målsättningen att ge dessa en större möjlighet till anställning. Syftet 
med arbetet var att redovisa vilka olika stödhjälpmedel som förekommer, exempelvis 
ekonomiska bidrag, anordningar och trygghetsanställningar samt hur dessa används. 
Stödåtgärder och hjälpmedel är avgränsade till det ansvarsområde som arbetsförmedlingen fått i 
uppdrag av regeringen att genomföra. Traditionell juridisk metod har använts vid granskning av 
de rapporter som arbetet berör. Specifika skyldigheter och rättigheter inom arbetsrätten, 
avseende funktionshindrade, redovisas för att skapa en helhetsbild av målgruppens möjligheter. 
Statliga bidrag som kan beviljas till handikapporganisationer och den enskilde personen har inte 
att behandlats. Vad gäller arbetsförmedlingens handläggning, har reglerna för sekretess och 
återbetalningsskyldighet lyfts fram. Studiens resultat indikerar brister i handläggningen. Så 
beviljas exempelvis lönebidrag före andra stödåtgärder, beroende på handläggarens kompetens 
och tillgång till ekonomiska resurser och inte nödvändigtvis efter det individuella behovet. I 
ärendehanteringen har vidare viktiga moment i handläggningen saknats. Det svårhanterliga 
regelverk som styrs av arbetsmarknadspolitiken kan även ha varit en bidragande faktor till att 
ärenden inte följts upp, enligt de riktlinjer som utfärdats.  
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1 Inledning 
”Ett handikapp är inte en egenskap hos en individ, utan beskriver förhållandet mellan individen 
och omgivningen.”1 
Definitionen av att vara funktionshindrad är att det finns en begränsning eller ett hinder som gör 
att en människa till följd av skada inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser 
som kan anses vara normalt.2 Det behöver inte betyda att ett funktionshinder är ett handikapp i 
ett arbetssammanhang. Är en person med funktionshinder begränsad för omgivningen kräver en 
aktivitet som begränsar denne, blir det ett handikapp.  

 Människor med funktionshinder har större svårigheter att konkurrera ute på arbetsmarknaden 
jämfört med människor utan funktionshinder. Enligt en rapport av riksrevisionen3 (RiR 2007:24) 
upplever närmare en miljon människor att de har en typ av funktionshinder som försvårar och 
nedsätter deras arbetsförmåga. Dryga hälften av dessa har varit sysselsatta med någon form av 
arbete under 2007.4 Arbetsmarknadspolitiken lägger idag stor vikt vid rehabilitering, utbildning 
och praktik för att därigenom få funktionshindrade att komma ut på arbetsmarknaden och kunna 
konkurrera om jobben. Det behövs särskilda regleringar för att människor med olika 
funktionsnedsättning inte ska behöva betraktas som en gemensam grupp i samhället. Alla 
människor ska ges samma rättigheter och möjligheter för att leva ett så bra liv som möjligt.5 
Arbetshjälpmedel kompenserar personens handikapp vilken därmed kan denne jämställas med 
andra anställda utan funktionshinder. I Sverige använder man sig av lönesubventioner för dem 
som väljer att anställa en person med funktionshinder. Med denna typ av lagstiftning om bidrag 
ger man en arbetsgivare möjlighet att kunna anställa en person med rätt kompetens, även om 
personen har en funktionsnedsättning.  

Förvärvsarbete anses vara en av de viktiga aspekterna i människans rättigheter och det är något 
som främjar trygghet i livet. 6 

1.1 Syfte	  
Syftet med detta arbete är att kartlägga den rättsliga regleringen kring stöd som kan beviljas 
personer med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen är den myndighet som handlägger 
dessa bidragsstöd med tillämpning av förordningen SFS 2000:630, om särskilda insatser för 
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Denna förordning innehåller 
bestämmelser om arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program för personer med 
sådana funktionshinder som kan medföra nedsatt arbetsförmåga.7 Frågor som ska besvaras runt 
denna ovan nämnda förordning är: 

• Vilka är stödåtgärderna i form av bidrag till stöd, och hur fungerar de för den 
funktionshindrade?   

• Har stödbidragen brukats rätt av arbetsförmedlingen?  
                                                
1 Socialstyrelsen definition på funktionsnedsättning och funktionshindrade.  
2 Andén, G, Wästberg, I-C. Ekensteen, V. Personlig Assistans. s. 21 
3 Riksrevisonens rapport RiR 2007:24  
4 Riksrevisionens rapport, RiR 2007:24 s.7 
5 Andén, G. Wästberg, I-C, Ekensteen, V. Personlig Assistans. s. 13-20 
6 Prop. 1997/98:179 sida 18 
7 Senaste lydelsen 2005:1203 
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1.2 Avgränsning	  
Arbetet avgränsas till arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program med hänvisning till 
förordningen SFS 2000:630 om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför 
nedsatt arbetsförmåga.  
Statliga bidrag till funktionshindrade och inte heller andra målgrupper inom det 
arbetsmarknadspolitiska programmet som exempelvis invandrare behandlas inte.  
I studien kommer det att klargöras vilka stödbidrag som finns att få som funktionshindrad på 
arbetsmarknaden och hur tillförlitlig Arbetsförmedlingens handläggning är. På grund av 
sekretess för den enskilda personen är antalet rättsfall något begränsade i de enskilda 
handläggningarna.  

1.3 Disposition	  
Arbetet är uppdelat i tre delar. Den första delen av arbetet ger en bakgrund till den svenska 
arbetsrätten och dess utveckling gällande stödet för personer med funktionsnedsättning. 
Arbetsrättens utveckling, den nya diskrimineringslagstiftningen och uppsägningsskyddet enligt 
lagen om anställningsskydd beskrivs kortfattat. Andra delen behandlar de särskilda insatserna 
utifrån förordningen (SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som 
medför nedsatt arbetsförmåga. Tredje delen behandlar arbetsförmedlingens handläggning utifrån 
enskilde personens behov och förutsättningar. Till det området som berör den enskilde personen 
hör sekretess och överklagan.  
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2 Metod 
Traditionell juridisk metod har använts i detta arbete. Detta innebär forskningsmetod kring lag, 
förarbeten, praxis och doktrin. Metoden har jag valt för att klarlägga den svenska 
arbetsmarknadens problematik när det gäller den höga arbetslösheten inom gruppen 
funktionshindrade. Förordningen och dess förarbeten har behandlats i syfte att klarlägga vilka 
handläggningsfrågor och målinriktningar som finns för att uppnå en lösning för den nämnda 
målgruppen. Inom ämnet som rör förordningen SFS 2000:630, om särskilda insatser för personer 
med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, finns ingen doktrin som behandlar 
kärnfrågan. 
Praxis gällande förordningen har varit begränsad, eftersom det är enskilda handläggningsfrågor 
som behandlats hos arbetsförmedlingen som myndighet. Praxis har berörts inom den 
förvaltningsrättsliga aspekten och inte för att klargöra rättigheterna till hjälpmedel eftersom 
dessa bedöms efter den enskildes behov. Rapporterna kommer från riksrevisionen och 
arbetsförmedlingen, vilka gjort undersökningar inom ämnet, för att få fram 
arbetsmarknadspolitiska resultat inom den tillämpade förordningen. Dessa rapporter har jag 
använt mig av för att kartlägga resultat och brister. Jag har även varit i kontakt med en ansvarig 
på arbetsförmedlingen och fått ta del av deras interna instruktioner från 2011 angående 
handläggning av ärenden rörande personer med funktionsnedsättning. 
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3 Bakgrund 
Nedan beskrivs arbetsrättens historia i den del som kom att forma den nya 
diskrimineringslagstiftningen. Denna ökade rättigheterna för funktionshindrade på 
arbetsmarknaden.  

3.1 Arbetsrättens	  utveckling	  
Arbetsrätten utvecklades och fick sitt genombrott i början av nittonhundratalet. Det fanns vid 
denna tid ingen skyddslagstiftning för arbetstagare. Det enda sättet för de missnöjda 
arbetstagarna att visa sitt missnöje gentemot sina arbetsgivare, var genom kollektiv strejk, vilket 
medförde oro runt om på arbetsplatserna. För att hitta en lösning och harmonisering, 
organiserade sig arbetstagarna i fackliga organisationer och förhandlade fram ramavtal med 
arbetsgivarna, så kallade kollektivavtal.8 

Arbetsrätten tillämpas i förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. En arbetstagare är 
en person som enligt avtal arbetar med uppgifter som denne har blivit tilldelad mot exempelvis 
en tidsbaserad lön. Arbetsgivaren är antingen en juridisk eller fysisk person som mot betalning 
utdelar arbete till en fysisk person. Arbetsrätten består till en viss del av anställningsförhållanden 
och viss del handlar om ingående och upphörande av avtal gällande arbete.9 

För att tillämpa arbetslagstiftningen på ett korrekt sätt följs en normhierarki över de 
arbetsrättsliga reglerna som är följande: 

1. Tvingande lag 
2. Kollektivavtal 
3. Semidispositiv lag 
4. Personliga avtal 
5. Dispositiv lag 

Reglerna som är tvingande, är till arbetstagarens förmån.10 

Arbetsrätten är centralt civilrätt, men har tydliga och starka inslag av offentlig rätt och straffrätt. 
De offentligrättsliga inslagen i arbetsrätten är exempelvis de myndighetstillämpningar som finns 
framförallt i medling mellan arbetstagare och arbetsgivare angående anställning. Sverige har ett 
offentligt organ (arbetsförmedlingen) som arbetar aktivt för att få ut människor på 
arbetsmarknaden.  
1906 års Decemberkompromiss resulterade i Svenska Arbetsgivarnas stadgar, exempelvis 32 § 
en arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.11 En central paragraf som begränsade SAF 32 
§ är MBL 32 §. Denna paragraf reglerar arbetsgivarens rätt gentemot arbetstagare och visar 
arbetstagarens lagstadgade rättigheter som arbetstagaren har enligt lag (SFS 1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet. Denna paragraf markerar beslutanderätten som en 
arbetstagarföreträdare har.12 

                                                
8 Glavå, M, Arbetsrätt, s. 25-26.  
9 Glavå, M, Arbetsrätt, s. 76-77 
10 Glavå, M, Arbetsrätt, s. 63-64 
11 Schillner, B. LO, paragraf 32 och företagsdemokratin. 
12Propositionens huvudsakliga syfte 1976/77:137.  
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Den svenska arbetsrätten har de senaste tjugo åren utvecklat lagstiftning för en individuellt 
anpassad arbetsplats. Detta slogs fast 1989 när Sverige startade ett arbete i FN för att stärka ett 
internationellt stöd för personer med funktionsnedsättningar. 

3.2 Inledning	  och	  överblick	  över	  tillämpade	  förordningar	  
Förordningen (SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättningen 
som medför nedsatt arbetsförmåga, är en av många förordningar i de statliga myndigheternas 
arbete för att stärka rättigheterna för funktionshindrade/handikappade.  
Grunden är regeringsformen som nyligen ändrades från 2011. Regeringsformen fastställer de 
grundläggande fri- och rättigheter för människor. Även regeringens arbete inom det 
förvaltningsrättsliga området och den personliga sekretessen regleras i förordningen som sedan 
kommer att användas i arbetet. I arbetets delar om handläggning av ärende från 
arbetsförmedlingens sida kommer förordningar som berör stöd och service i 
handläggningsärenden att behandlas. Allmänna bestämmelser om vilken service som är fastställd 
inom det förvaltningsrättsliga återfinns i förvaltningslagen (SFS 1986:223). Även andra 
allmänna bestämmelser för myndigheter behandlas i myndighetsförordningen (SFS 2007:515). 
Arbetsförmedlingen ingår, och har även special förordningar som ger allmänna råd i deras 
tillämpningar som rör det arbetsmarknadspolitiska programmet.  
Arbetsmarknadspolitiken är grunden för det arbete som arbetsförmedlingen utför Arbetet går ut 
på att sysselsätta människor i arbete. Det finns flera speciellt utsatta målgrupper, var av personer 
med funktionshinder är en av dessa som har svårigheter att få och behålla ett arbete.  
Tillämpning av förordningen (SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, ger lagstöd för att med statliga medel 
bevilja bidrag för att underlätta en anställning. För att tydliggöra regler och riktlinjer har 
arbetsförmedlingen allmänna råd i Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter. Dessa kommer att 
presenteras under huvudrubriken Förordningen om särskilda insatser för personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.  
För att få en förståelse över funktionshindrades rättigheter på arbetsmarknaden kommer bland 
annat lagen (SFS 1982:80) om anställningsskydd och lag (SFS 1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet att beröras. Den målgrupp som arbete handlar om har ett uttryckt skydd i 
diskrimineringslagen (SFS 2008:567), som tillämpas i stor utsträckning inom arbetsrätten. Det är 
en viktig del för att stärka funktionshindrades position ute på arbetsmarknaden.  

3.3 Handikappkoder	  
De så kallade handikappkoderna är koder som den enskilde personen kan få efter det att det har 
gjorts en utredning hos arbetsförmedlingen. Dessa koder är en förutsättning för att få ta del av de 
särskilda insatser för funktionshindrade som arbetsförmedlingen kan erbjuda. För olika 
funktionsnedsättningar finns olika koder och har en person flera typer av funktionsnedsättningar 
kan man få flera koder i sin utredning. 
Dessa handikappkoder är rent administrativa så att det ska vara lättare för den som håller i en 
utredning att hänvisa till stödåtgärder och hjälpmedel i sin utvärdering.13 
1993 antog FN:s generalförsamling standardregler som förstärker skyddet för människor med 
funktionshinder. Standardregler är till för att ge en ökad trygghet bland annat inom det privata, 

                                                
13 Riksrevisionens rapport RiR 2007:24, s. 37 
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det ekonomiska och det arbetsrättsliga området. Reglerna är inte juridiskt bindande utan mera 
moraliskt förpliktigande. Dessa standardregler har haft en betydande roll för den 
handikapppolitik som Sverige har idag. Tidigt reglerades FN:s konventioner för mänskliga 
rättigheter som fastställde människans rätt mot kränkande behandling och bestraffning. Detta 
utvecklades sedan till att ge specifika rättigheter till barn och för människor med 
funktionshinder. Konventionen som stärker rättigheterna för personer med funktionshinder, ger 
konkreta riktlinjer för hur man undanröjer hinder i samhället, som är till nackdel för en 
funktionshindrad person.14 

 

3.4 Den	  svenska	  arbetsmarknadspolitiken	  
Den svenska arbetsförmedlingen arbetar aktivt med en arbetsmarknadspolitik som regleras i 
förordningen (SFS 2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Tillsammans med 
andra aktörer ute på arbetsmarknaden ska den samverka för att uppnå de mål som fastställs med 
denna arbetsmarknadspolitik.  Samverkan sker genom förmedling av arbetsplatser för en del 
målgrupper som exempelvis invandrare, unga och funktionshindrade. Syftet med programmet är 
att i första hand hjälpa individer med olika stöd och hjälpmedel att aktivt delta ute på 
arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen har som uppgift att lägga upp en individuell handlingsplan för de 
arbetssökande. Denna ska hjälpa dem att aktivt arbeta för att söka jobb. För att finna den bästa 
handlingsplanen och förutsättningen för en individ med funktionshinder tillämpas förordningen 
(SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna berör till stor del funktionshinder som 
medför nedsatt arbetsförmåga. Dessa åtgärder består av de olika insatser som går att få såsom 
trygghetsanställning, lönebidrag och stöd till personligt biträde. Dessa hjälpmedel är ett krav för 
att kunna de funktionshindrade ut på arbetsmarknaden. Det har visat sig att även när det råder 
gynnsammare konjunktur har personer med funktionshinder fortsatta svårigheter att få ett 
reguljärt arbete. 

Arbetsförmedlingen fick av regeringen uppdraget att arbeta för människor som har det särskilt 
svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens uppgift är att arbeta aktivt för att 
sysselsätta dessa målgrupper med reguljärt arbete. Långtidssjukskrivna skulle med stödprogram 
komma ut på arbetsmarknaden. Genom att man startade aktivitetsgarantin gav regeringen förslag 
till en ändring i den dåvarande arbetslöshetsförsäkringen, detta gjordes för att man inte tyckte att 
den var rättvis nog. I propositionen till den nya arbetslöshetsförsäkringen kom förslag för att 
försvara argumentet om möjligheten att ta del av den kompetens människor har, om man ger dem 
rätt hjälpmedel.15 Regeringens förslag för den nya arbetspolitiken är kopplad till införandet av 
aktivitetsgarantin.16 Från början kallades denna förordning SFS (2000:630) om särskilda insatser 
för arbetshandikappade. Av den benämningen framgår att personer med arbetshandikapp ska 
med tillämpning av lagen kunna få stöd och bidrag för att erhålla och behålla ett reguljärt arbete. 
Det blev ett begrepp som fått stark medicinsk slagsida. Genom att istället ge benämningen 
”särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga” 

                                                
14 Ds 2008:23 och  Hemsidan Europa http://www.sweden.gov.se/sb/d/1928/a/18527 5 maj 2011 
15 Prop. 1999/2000:98 
16 Prop. 1999/2000:139 



7 
 

ställs inte handikappet i centrum. Individens enskilda erfarenhet och kompetens ska inte sättas i 
skuggan av funktionsnedsättningen, utan snarare tvärtom. Det är viktigt att individens relation 
ska vara i centrum för en lösning och syftet vara att skapa nya jobb för målgruppen.17 
Sverige antog en ny handikappolitik med en nationell handlingsplan - Från patient till 
medborgare. Handlingsplanens proposition innehåller en undersökning gjord av 
Arbetsförmedlingen, om personer med funktionsnedsättning i arbetet. Undersökningen visade att 
det var en betydlig skillnad mellan arbetslösa utan funktionsnedsättning och arbetslösa med 
funktionsnedsättning. Det fanns en större andel personer med funktionsnedsättning som var 
arbetslösa jämfört med arbetslösa med funktionsnedsättning. Resultatet från hur 
arbetsmarknaden såg ut för personer utan funktionshinder under år 2000, bekräftade behovet av 
regeringsinsatser för att hjälpa funktionshindrade till reguljära arbeten.  
Tillämpning av förordningen (SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, aktualiseras vid beslut hos 
arbetsförmedlingen när den enskilde inte har tillräckliga hjälpmedel som de har rätt att få ut med 
stöd från andra bidragsförordningar. Ett exempel kan vara statsbidrag till 
handikapporganisationer (SFS 2000:7) som arbetar i syfte att stödja handikapporganisationer i 
deras arbete med att förbättra situationen för människor med olika funktionshinder.18  
Förordningen omfattar personer med arbetshandikapp och som är minst 20 år gamla19 och 
uppfyller de särskilda villkor som i denna förordning anges under särskilda insatser. De insatser 
som ska ges ska vara lämpliga för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt 
perspektiv.20 Andra regelverk som tillämpas parallellt med förordningen (SFS 200:630) om 
särskilda insatser för personer med nedsatt arbetsförmåga, är arbetsmarknadsstyrelsens råd om 
hur den nämnda förordningen ska tillämpas. Hur förordningen ska tillämpas återfinns i 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSFS 2000:6) och arbetsmarknadsstyrelsens administrativa 
föreskrifter (AMSFS 2006:9). Arbetsmarknadsstyrelsen har även direktiv och allmänna råd i 
AMSFS 2001:20. De allmänna råden är till stor del ämnade för de olika typer av hjälpmedel som 
finns vid specifika handikapp, det kan t.ex. handla om hjälpmedel såsom dataprogram som en 
synskadad arbetstagare kan få eller att en hörselskadad har rätt till en tolk under utförande av 
arbete.  
Eftersom syftet är hjälpa ut människor i arbetslivet och att få arbetsgivare att ta del av den 
arbetskraft som annars skulle vara sysslolös, finns stöd att hämta i arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadspolitik. Lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska programmet, förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska programmet och förordningen (SFS 1996:1100) om 
aktivitetsstöd är några lagar och förordningar som också ger stöd till förbättrade förutsättningar 
för personer med funktionshinder. 
Målet med dagens arbetsmarknadspolitik är att hjälpa de långtidsarbetslösa och människor som 
riskerar att bli långtidssjukskrivna ut på arbetsmarknaden för att öka tillväxten. 
Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med sitt program för att förmedla arbetskraft och stödja 
personer som har svårt att utföra ett arbete fullt ut. Genom att ge den målgruppen av människor 

                                                
17 SOU 2003:95 
18Förordningen (SFS 2000:7) om stadsbidrag till handikapporganisationer 
19 ”Unga handikappade och den som tar del av praktiskt arbetslivsorientering behöver inte vara 20 år för att kunna 
del av en insats enligt denna förordning.”  
20 SFS 2000:630 med ändring t.o.m. 2010:1711 
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stöd för det individuella behovet ska deras förutsättningar till reguljärt arbete öka och därmed 
skulle långtidssjukskrivningarna minska.21 

4 Rättigheter och skyldigheter 
Nedan presenteras de delar i diskrimineringslagen och lagen om anställningsskydd som tillämpas 
i syfte att skydda människor med funktionsnedsättning. 

4.1 Diskrimineringslagen	  
Den svenska diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ger definitioner på när det föreligger 
diskriminering, den visar också vilka åtgärder, tillsyn och sanktioner som finns för att aktivt 
motverka diskriminering. I lagens 1 § fastställs skyddet mot diskriminering av 
funktionshindrade. 
Med funktionshinder menas fysisk begränsning eller begåvningsbegränsning. 
Diskrimineringslagens 1 kap 5 § 4 punkten ger en definition av vad som menas med 
funktionshinder. MS, cancer och HIV har sjukdomsförlopp som kan förväntas ge nedsatt 
arbetsförmåga, och därför skyddas även dessa under diskrimineringslagen. Enligt förarbeten till 
denna förordning förtydligar lagstiftaren att lagen också kan tillämpas när personen har en 
sjukdom med progressivt förlopp. Sjukdomen i sig utgör inte hinder för personen att fungera 
normalt i arbetslivet, men den kan påverka personen på sådant sätt att dennes funktion blir 
begränsad eller nedsatt. Lagen skyddar också arbetstagare och sökande arbetstagare med 
socialmedicinska problem. 22 
I rättsfallet AD 2003 nr 47 blev en person efter en läkarundersökning rekommenderad till att bli 
anställd under en provanställning. Det framgick, som mannen själv redan visste, att han led av 
diabetes. När det senare visade sig att provanställningen inte var tillåten enligt det dåvarande 
kollektivavtalet, nekades mannen anställning med hänvisning till sin sjukdom. Arbetet som 
mannen nekades anställning till ansågs inte vara fysiskt krävande utan krävde en mer teknisk 
kompetens och ansvarskänsla. Företagets läkare som gjorde undersökningen, då det var ett krav 
för att mannen skulle få jobbet, skrev ett intyg och rekommenderade att mannen skulle 
provanställas, för att se om sjukdomen skulle påverka mannens arbete som skulle utföras under 
skift. Trots detta intyg från läkaren blev en annan sökande tilldelad jobbet. En överläkare som 
behandlat mannens diabetes yttrade sig att dennes sjukdom inte står som hinder för mannen att 
kunna utföra arbetet efter de säkerhetskrav arbetet kräver. Bolaget har inte sett till mannens 
enskilda fall, utan bara letat efter en anställd med en sådan god prognos som möjligt. Bolaget 
blev skyldigt att utge skadestånd till mannen, med stöd i diskrimineringslagen att ett 
funktionshinder som inte påverkar arbetet inte får vara grund till att man skulle bli nekad 
anställning.  

En person med funktionshinder är skyddad mot diskriminering när denne söker arbete eller 
praktik, är anställd och utför arbete eller är inhyrd för att utföra arbete. 23 För att klargöra om 
diskriminering föreligger jämförs den person som anses ha blivit utsatt mot diskriminering med 
någon i en jämförbar situation. I en del fall kan arbetsgivaren skäligen anses vara skyldig att 

                                                
21 2000/01:AU1, saml. 18 Arbetsmarknadsutskottets verksamhet, betänkande och yttrande. Nr 1-11, 1-2 y sidan 66 
22 Jfr prop. 2007/08:95 s. 123. 
23 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 2 kap 1 §.  
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vidta åtgärder som hjälper den blivande eller nuvarande anställde med stöd- och 
anpassningsåtgärder.  

Skulle det inte vara skäligt att förvänta sig av arbetsgivaren, att denne ska vidta de åtgärder som 
skulle krävas för att en person med funktionshinder ska klara av arbetet, anses det inte vara en 
jämförbar situation med någon som inte kräver stöd- och anpassningsåtgärder. Vad som är 
skäligt får bedömas utifrån varje enskilt fall menar lagstiftaren.24 

4.1.1 Sanktioner	  vid	  diskriminering	  av	  person	  med	  funktionshinder	  
Är det en arbetsgivare som diskriminerar en person med funktionshinder, i förhållandet 
arbetsgivare och arbetstagare, faller detta under diskrimineringslagen 5 kap 2 §. Skulle en 
arbetstagare bli utsatt för diskriminering ska diskrimineringsersättning utbetalas av 
arbetsgivaren. Bevisbördan för när någon anser att denne har blivit utsatt för diskriminering 
ligger hos motparten.25 Talan väcks hos arbetsdomstolen. Bedöms det att diskriminering har 
förelegat blir det ett ekonomiskt skadeståndsansvar.26 

4.2 Den	  nya	  diskrimineringslagen	  
Utöver utvecklingen för att stärka rättigheterna för den enskilda och organiserade arbetstagaren 
skyddas arbetstagaren mot diskriminering genom diskrimineringslagstiftningen. Genom den 
nämnda lagen täcks ett skydd för en arbetstagare som följer diskrimineringslagens kriterium 
enligt 1 kap 5 §. Diskriminering som regleras inom arbetsrätten är sådan diskriminering som sker 
i de situationer som återfinns i MBL 32 § område. MBL:s 32 § är en central paragraf som 
reglerar arbetsgivarens bestämmanderätt gentemot arbetstagare och visar de rättigheter som är 
arbetstagarens enligt lag.27 Denna paragraf markerar den beslutanderätt som en 
arbetstagarföreträdare har när det föreligger ett kollektivavtal Den begränsar arbetsgivarens fria 
beslutanderätt som återfinns i arbetsgivarföreningens MBL 32 §.28  
Rättigheterna för personer med skador och sjukdomar i arbetslivet har stärkts ytterligare. Detta 
tog form i lagen om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, som 
inarbetades i en samlad diskrimineringslag.29 Under 2005 utvidgades tillämpningen till 
diskriminering av människor med funktionshinder i arbetslivet. Genom den lagändringen 
efterföljer Svensk lag direktiven i EU-rättens arbetslivsdirektiv (2000/78/EG om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet)30  
Arbetsgivaren har i svensk arbetsrättslagstiftning en skyldighet att ge skäligt stöd- och 
anpassningsåtgärder till personer med funktionshinder. Denna skyldighet, som man har valt att 
lägga på arbetsgivaren, är kopplad till förbudet mot direkt diskriminering. Arbetsgivaren ska 
skapa en jämförbar situation mellan en person med funktionshinder och en person utan sådant 
funktionshinder, på det sättet blir inte den funktionshindrade diskriminerad. 

                                                
24 Prop. 2007/08:95 
25 Diskrimineringslagen 6 kap 3 § 
26 Lag (SFS 1973:371) om rättegång i arbetstvist 2 kap 1 § 
27 Lagen om medbestämmande i arbetslivet 1976:580  
28 Propositionens huvudsakliga syfte 1976/77:137.  
29 Prop. 1997/98:179 
30 Prop. 2005/06: 207 
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Enligt 3 kap 3 § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren, med hänsyn till arbetstagarens särskilda 
förutsättningar och genom enskild bedömning, anpassa arbetsförhållandet på bästa sätt. Det kan 
handla om personliga stödinsatser eller tekniska hjälpmedel såsom arbetsredskap för att hjälpa 
individen i sitt arbete. Vad som är skäligt att kunna förvänta sig av arbetsgivaren, då det kommer 
till dennes ansvar att arbetsmiljöanpassa arbetsplatsen, bedöms efter arbetstagarens förmåga. Det 
är även berättigat att som arbetsgivare först och främst hitta andra arbetsuppgifter, som är mer 
passande för den enskilde arbetstagaren.31  

4.3 Funktionshindrade	  vid	  uppsägning	  
Inom uppsägningsrätten finns en del begränsningar såsom arbetsgivarens 
omplaceringsskyldighet och turordningsreglerna. Bestämmelser och uttryckta normer för hur en 
uppsägning får och ska gå till återfinns i LAS (lagen om anställningsskydd, SFS 1982:80). 
Reglerna om turordning vid uppsägning hittar man i LAS 22 §. Denna paragraf anger vem som 
enligt lag ska sägas upp från en anställning först, förutsatt att föreligger sakliga skäl från 
arbetsgivaren. Lag kan avtalas bort genom lokala överenskommelser. Huvudregeln, när en 
arbetsgivare skall säga upp anställda på grund av arbetsbrist, är att den arbetstagare som har varit 
anställd längst har rätt att få stanna kvar längst.  Med andra ord, sist in är först ut.  
LAS 23 § behandlar företrädesrätten vid uppsägning när arbetsbrist föreligger. Anställda med 
funktionshinder, som leder till nedsatt arbetsförmåga och som har beretts särskild sysselsättning 
hos arbetsgivaren, har företräde till fortsatt anställning. Bestämmelsen gäller enbart vid 
uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägning som sker av personliga skäl kan inte tillämpas 
av LAS 23 §. Bestämmelsen är tillämplig på fysiskt handikappade arbetstagare som fått 
anställning efter det att arbetsplatsen blivit anpassad och ombyggd med hjälp av statliga medel. 
Märkas bör att bestämmelserna i 23 § endast tar sikte på arbetstagare som på grund av nedsatt 
arbetsförmåga har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren. Bestämmelsen blir tillämplig 
när fysiskt handikappad arbetstagare som efter överläggningar mellan arbetsgivaren och 
arbetsmiljömyndigheterna har kunnat få en särskilt anpassad arbetsplats efter ombyggnad med 
statliga medel. Även arbetstagare som har fått sin anställning genom arbetsförmedlingen, efter 
arbetsvårdsutredning eller som har fått anställning med lönebidrag på grund av funktionshinder, 
omfattas av den särskilda skyddsregeln. Detsamma gäller arbetstagare som i andra fall, på 
arbetsgivarens initiativ eller utan att formellt omfattas av särskilda arbetsmarknadsåtgärder, har 
tilldelats en för honom eller henne särskilt anpassad eller skyddad arbetsplats.32 

                                                
31 Jfr prop. 1990/91:140 s. 45 och 46 och Prop. 2001/02:145 
32 Lag (SFS 1982:80) om anställningsskydd 23 § - Kommentarer 
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5 Förordningen (SFS 2000:630) om särskilda insatser för 
personer med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  

Som tidigare nämnts tillämpas arbetsrätten på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Eftersom personer med funktionsnedsättning utgör en stor andel av de arbetslösa, behövs hjälp 
för att få arbetsgivare att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Där kommer 
arbetsförmedlingen in i bilden för att föra ett arbetsmarknadspolitiskt program som arbetar aktivt 
med att sätta målgruppen i arbete.33  

5.1 Arbetsförmedlingen	  som	  myndighet	  
Arbetsförmedlingen är den offentliga myndighet som ansvarar för att förmedla arbete och för att 
jobba aktivt för de nuvarande arbetsmarknadspolitiska målen. Det omfattar den service som kan 
ges för att underlätta möten som resulterar i arbete för arbetssökande, arbetsgivare och 
företagare. Arbetsförmedlingen har till uppgift att erbjuda stöd och hjälp, för att få ut 
långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.  Arbetsförmedlingen är en myndighetsutövare som går 
under myndighetsförordningen (SFS 2007:515). Myndighetsförordningen gäller för de 
förvaltningsmyndigheter som är under regeringen. Vad arbetsförmedlingens uppgifter består av 
och hur dessa ska tillämpas regleras i förordningen om instruktioner för arbetsförmedlingen (SFS 
2007:1 030). arbetsförmedlingen har enligt den ovan nämnda förordningens 5 § ett ansvar för de 
handikappfrågor som berörs inom arbetsmarknaden. Eftersom arbetsförmedlingen är en 
myndighet under regeringen, som behandlar myndighetsfrågor inom handikappolitiken, ska detta 
vara förenligt med lagen (SFS 2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för att 
genomföra handikappolitiken. Med det menas att arbetsförmedlingen som myndighet skall verka 
för full delaktighet för handikappade i samhället. Information och tillgänglighet ska finnas 
tillhands för människor med olika förutsättningar.34  

Tidigare fanns arbetsmarknadsverket som ansvarade för arbetsmarknadspolitiken. 
Arbetsmarknadsverket var uppdelat i länsarbetsnämnden, AMS och lokala arbetsförmedlingar 
som var utspridda runt om i landet. Idag är dessa sammanslutna till en och samma myndighet, 
nämligen arbetsförmedlingen. Med denna sammanslagning av myndigheter avvecklades 
länsarbetsnämnderna.35   

                                                
33 Sjöberg, Malena. Arbetsliv och funktionshinder ISBN 91-44-01767-7. s.112 
34 Förordningen (SFS 2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken 1 § 
2 st. 
35 Nationalencyklopedins hemsida. http://www.ne.se/lang/arbetsförmedlingen, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-
05-30. 
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6 Tillämpning av Förordningen SFS 2000:630 
1 § Förordningen innehåller bestämmelser om arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska 
program för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som har eller 
kan få svårigheter att få eller behålla reguljärt arbete.36 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda personer med funktionshinder bidrag såsom lönebidrag till 
arbetsgivaren för att trygga en anställning för den personen. Den som anställs genom 
arbetsförmedlingens anpassningsprogram får samma anställningsförmåner enligt det 
kollektivavtal som gäller inom branschen. Skulle kollektivavtal saknas utgår man från att 
arbetsgivaren tecknar ett försäkringsavtal som visar att personens anställning är likvärdig som 
vid ett kollektivavtal.37Arbetsförmedlingen hjälper till med att förmedla den kompetens en 
funktionshindrad person faktiskt har med att nå ut till arbetsgivare.38 I framtiden kommer nog 
ändringar att förekomma i förordningen för att tydligt kunna uppnå en förbättring för personer 
med funktionshinder som målgrupp ute på arbetsmarknaden.39 
I 4 § förordningen (SFS 1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel, finns bestämmelser om 
bidrag till arbetshjälpmedel som behövs som ett led i rehabilitering av en förvärvsarbetande.40 
Vid en nyanställning av en person med nedsatt arbetsförmåga kan hjälpmedel kompensera 
funktionshindret som hindrar personen att göra ett fullständigt arbete. Olika typer av stöd, som 
tekniska hjälp eller personligt stöd kan erhållas under de tolv första anställningsmånaderna. 
Beslutet ska ha startdatum och slutdatum för när bidraget ska gälla.41 Vid personligt stöd kan 
merkostnader tillkomma för arbetsgivaren och därmed blir inte personen som kräver stödet lika 
attraktiv att anställa. Där kan bidrag erhållas som kompensation för eventuella merkostnader vid 
en anställning. Det finns stöd till arbetsgivare som tar emot eller anställer ungdomar med 
funktionsnedsättning i syfte att de ska få komma ut på arbetsmarknaden. Det är framförallt 
ekonomiskt stöd till hjälpmedel som ges ut av arbetsförmedlingen. Ekonomiskt stöd kan ges till: 

- individuellt hjälpmedel  
- anordning och anpassning, hyra av hjälpmedel  

- transportkostnader vid flytt av hjälpmedel  
- reparation av hjälpmedel, uppgradering eller uppdatering vid förändringar i 

arbetssituationen för den anställde och 
- extern experts medverkan för att klarlägga behov av hjälpmedel.42  

                                                
36 Utfärdad den 15 november 2007 
37 AMSFS 2001:5 4 § 
38 Arbetsförmedlingens hemsida, , 16/5-2011 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/trygghetsanst_sok.pdf  
39 Riksrevisionens rapport RiR 2007:24 
40 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 
41 AMSFS 2000:6, 6 § 
42 AMSFS 2000:6, 3 § 
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5 § Programmet omfattar stöd och andra insatser som syftar till att kompensera nedsättning i 
arbetsförmåga hos personer med funktionshinder och att stärka dessa personers möjligheter att 
få behålla ett arbete. 
Med insatser avses som tidigare nämnts, lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning och 
trygghetsanställning. Förordningen reglerar bestämmelser för hjälpmedel på arbetsplatsen för 
personer med funktionshinder.43 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program som 
regleras av förordningen gäller enbart på arbetsmarknaden.  
Stöd enligt förordningen lämnas i enlighet med de villkor som anges i Europeiska 
kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 som den 12 december 2002 om tillämpningen av 
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget om sysselsättningsstöd.44 
8 § Arbetsförmedlingen får anvisa någon en anställning med lönebidrag, skyddat arbete, 
utvecklingsanställning eller trygghetsanställning om 

- arbetet är lämpligt utformat efter den sökandes behov och kan bidra till att den anställde 
utvecklas och förbättrar sin arbetsförmåga, 

- arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen 
(1977:1160), och 

- lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller är likvärdiga med 
förmåner enligt kollektivavtal inom branschen. Förordning (2007:924). 

Arbete får alltid anvisas till en person med funktionsnedsättning om det är lämpligt utformat 
efter det behov som den sökande har. Tanken är att utveckla och förbättra arbetsförmågan för att 
skapa jämlikhet på arbetsmarknaden.45  
9 § Arbetsförmedlingen bedömer vilka stöd och insatser som är lämpliga i varje enskilt fall 
För att utreda om vem som har rätt till bidrag på grund av sin funktionsnedsättning görs en 
specifik utredning som sedan dokumenteras46. Funktionshindret ska vara fastställt av en 
specialist, som i de flesta fall är en läkare. Med specialistens utlåtande i utredningen fastställs 
arbetsbegränsningen för att senare användas vid handläggning om vilka åtgärder som ska 
beviljas. Den sökande får så kallade handikappkoder som benämner vilka insatser som ska sättas 
in. Det finns olika koder för synskadade, hörselskadade och andra funktionsnedsättningar. 47 
Handläggaren i sådana typer av ärenden ska i första hand utreda om stöd till personligt biträde eller 
andra hjälpmedel ska sättas in. I andra hand ska insatser som lönebidrag och utvecklingsanställning 
utredas som stödform. I tredje hand kommer trygghetsanställning och skyddat arbete, det kan till 
exempel vara att ge personen en anställning inom Samhall om det beviljas som den korrekta 
stödformen.48 

                                                
43 9 § Förordningen (SFS 200:630) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
44 Sammanfattning av EU – lagstiftning. 
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26091_sv.htm 30/05/2011 
45 SFS 2000:630, 31 § 
46 AMSFS 2000:6, 3 § 
47 Riksrevisionen RiR 2007:24 s. 22 
48 Arbetsförmedlingens interna instruktion (2/2011), Handläggarstöd för stöd till hjälpmedel på arbetsplats. 
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6.1 Bestämmelser	  om	  enskilda	  insatser	  
11 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen innebär ekonomiskt stöd till en arbetsgivare eller 
annan som har en kostnad för, köp, hyra eller reparation av arbetshjälpmedel eller andra 
anordningar som en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga behöver 
- som anställd 
- som företagare eller fri yrkesutövare 
- för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsinriktad rehabilitering 

eller praktisk livsorientering. 
Stöd får också lämnas för expertundersökningar som behövs för att klarlägga om personen 
behöver hjälpmedel. 
När en bedömning ska avgöra om en arbetssökande eller en nybliven arbetstagare ska bli 
berättigad stöd genom bidrag eller hjälpmedel, som exempelvis personligt biträde, ska detta 
göras i kontakt med personen och personens arbetsgivare. Det är inte bara personens individuella 
behov som ska uppfyllas utan arbetsgivarens villkor och vad som är skäligt för arbetsgivaren 
måste också beaktas. Handläggning av beslut till den enskilde görs av arbetsförmedlingen. 
Bedömningen för stöd till den enskilde ska vara utifrån den arbetssökande eller anställdes behov. 
Insatser som beviljas ska vara för den enskildes behov och ska inte enbart bedömas utifrån 
funktionsnedsättningen.  
När en person har blivit beviljad ett hjälpmedel är för dennes personliga bruk och ska detta anses 
vara personens personliga egendom så länge det används för det avsedda ändamålet. 
Det är handläggaren som ska utreda om det finns behov av särskilda hjälpmedel och om denne 
kommer fram till att så är fallet ska det utredas vilka dessa hjälpmedel är.  Handläggaren har 
alltid ansvaret att lämna betydelsefull information till berörda. Det är personen som handlägger 
frågor gällande stöd som med arbetsförmedlingens specialister ska pröva ut hjälpmedel för att 
uppnå rätt effekt.49 

Stöd och hjälpmedel ska följas vid utprovning och utredningen i en viss ordning. Personligt 
biträde och anordning som kan underlätta och kompensera för den funktionshindrade ska i första 
hand undersökas innan lönebidrag och trygghetsanställning beviljas.50   
12 § Stöd till hjälpmedel för någon som är anställd lämnas för behov som framkommer under de 
första tolv månaderna en person är anställd hos en arbetsgivare. För den som är anställd med 
lönebidrag, i skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare, i en trygghetsanställning eller i en 
utvecklingsanställning, gäller dock att stödet kan lämnas så länge som lönebidraget lämnas eller 
anställningen varar.   
Då det gäller bidrag till stöd för hjälpmedel efter tolv månader är det arbetsgivaren på 
arbetsplatsen eller försäkringskassan som ansvarar för bidragsstödet. Stöd till hjälpmedel lämnas 
till personer fram till dess att de uppnått 67 års ålder.   
13 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får inte lämnas för kostnader som gäller hjälpmedel 
eller anordningar som 

                                                
49 Arbetsförmedlingens interna instruktion (2/2011), Handläggarstöd för stöd till hjälpmedel på arbetsplats 
50  Riksrevisionens rapport RiR 2007:24 s.37 
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– normalt behövs i verksamheten eller som kan ersättas genom annat statligt stöd, eller 
– som enligt bestämmelser i lag eller förordning skall utföras utan stöd. 
Arbetsförmedlingen får inte lämna ekonomiskt stöd till hjälpmedel som kan ersättas genom 
statligt stöd eller annan förordning.  

6.1.1 Lönebidrag	  
Lönebidraget är den största stödformen som ges till funktionshindrade i syftet att användas vid 
anställning av personer med funktionshinder. Även person, som under arbetets gång av olika 
anledningar har fått sin funktion nedsatt och därmed riskerar att förlora sitt arbete, kan bli 
beviljad lönebidraget.51 Lönebidraget ger ut mest pengar och utgör största delen av personer som 
får lönebidrag som stöd. Allt stöd som ges ut i form av lönebidrag följs av 
arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om tillämpning av förordningen (SFS 2000:630) om 
särskilda insatser för personer med nedsatt arbetsförmåga.52  
Enligt riksrevisionens rapport från 2007:24 får regeringen kritik för att det i förordningen SFS 
2000:630 inte tillräckligt tydligt framgår om stödets tillfälliga karaktär. Det är regeringen som 
har tagit beslutet om att öka bidraget för de allmännyttiga organisationerna. Organisationernas 
begränsade ekonomiska resurser har medfört att arbetsförmedlingen fått oklara anvisningar, då 
det gäller användandet av stödprogram. Målet är att minska och gå från lönebidrag till 
osubventionerade arbeten. Detta skulle uppnås genom arbetsförmedlingens implementering av 
förordningen och hjälp med handläggningsstöd.  

Bidragets storlek bestäms utifrån vilken grad av handikapp den anställde har och hur 
handikappet påverkar arbetsförmågan. 53  

Beslut om lönebidrag ska beviljas, och regleras enligt direktiv i Arbetsmarknadsstyrelsens 
föreskrifter (AMSFS 2000:6). Denna föreskrift reglerar tillämpningen av förordningen (SFS 
2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Förordningens paragrafer 5 till och med 10 behandlar hur man tillämpar och 
beviljar beslut om lönebidrag till den enskilde arbetstagaren. Bidraget lämnas ut för ett år framåt 
efter det att den funktionshindrade har blivit beviljad stödet. Efter ett år ska arbetsförmedlingen 
överlägga och besluta tillsammans med arbetsgivaren om lönebidraget ska fortsätta att gälla. 
Lönebidraget ska beviljas som längst i fyra år. Detta kräver ett anställningsavtal, som omfattas av 
LAS. Anställda som har beviljats lönebidrag har rätt till semester enligt ALFA:s bestämmelser 
(allmänna löne- och förmånsavtal.)54  

6.1.2 Utvecklingsanställning	  	  
Utvecklingsanställning ges till en person med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Det ska beviljas till en arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Som 
hjälpmedel kan erbjudas ett anpassat arbete, så kallad utvecklingsanställning. Det gäller samma 
förutsättningar som för lönebidraget, alltså skall utvecklingsanställningen vara i tolv månader. 
Ekonomiskt stöd ges till arbetsgivare av alla kategorier som väljer att ingå en anställning som är 
                                                
51 Riksrevisionens rapport RiR 2007:24 s. 21 
52 AMSFS 2000:6 5-13 §§ 
53Riksrevisionens rapport RiR 2007:24 s. 10 
54 Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000478/lonebid_as.pdf 16/5-2011 
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en utvecklingsanställning. Anställningen regleras inte av bestämmelserna i LAS. Den som går 
under anställningsavtal i utvecklingsanställning har rätt till semester enligt bestämmelser hos 
ALFA. Utvecklingsanställningarna hos Samhall utgör en stor del och av de anställningar som 
under 2000-talet fått personer med funktionshinder sysselsatta med arbete.55  

6.1.3 Trygghetsanställning	  	  
Trygghetsanställning ger möjlighet för en arbetsgivare att anställa en person med hjälp av 
ekonomisk kompensation för personens nedsatta arbetsförmåga. Det är ett ekonomiskt stöd som 
lämnas till arbetsgivaren i form av bidrag till lönekostnader och särskilda kostnader som kan 
tillkomma. Detta kallar man för anordnarbidrag. På så sätt ger man möjlighet för en arbetsgivare 
att ta vara på den arbetskompetens som faktiskt finns, när den bristande kompetensen 
kompenseras med stöd. En trygghetsanställning är en tillsvidare anställning, som under tidens 
gång omprövas. Under ett anställningsavtal som går under en trygghetsanställning omfattas den 
anställde av LAS och bestämmelser om semester enligt ALFA.56  

6.1.4 Offentligt	  skyddat	  arbete	  
OSA (offentligt skyddat arbete) innebär en anställning antingen hos Samhall, eller hos andra 
offentliga arbetsgivare. Det är också ett ekonomiskt stöd som kan lämnas till den offentliga 
arbetsgivaren efter samma regler som gäller för lönebidrag. Det som skiljer bidragen åt är att 
arbetsgivaren ska kunna erbjuda arbete med utvecklande inslag eller m.a.o. rehabiliterande 
inslag.57   

6.1.5 Samhall	  
Staten äger aktiebolaget Samhall som finns utspritt runt om i hela Sverige58. Bolaget har omkring 
20 000 anställda med funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga. Det är ett av 
Sveriges största städföretag och har som huvuduppgift att hjälpa människor med funktionshinder 
att komma ut på arbetsmarknaden, genom att få dem att börja jobba på Samhall och sedan kunna 
söka sig vidare till privata företag som finns ute på den öppna marknaden.59  
Regeringen vill påpeka att Samhall inte ska vara ett vinstdrivande företag och ska mäta sitt 
behov av statlig ersättning med det ekonomiska resultatet hos andra företag.60 När en person med 
funktionshinder inte kan uppnå sina behov på bästa sätt genom andra insatser tilldelas de ett jobb 
inom Samhall enligt avtal mellan arbetsförmedlingen och Samhall AB.61  

De största områden som bolaget arbetar med är rengöring, produktion och närservice. Enligt 
Samhalls egna siffror har sex procent av de anställda gått vidare och fått anställning hos andra 
arbetsgivare. Rekrytering till anställning på Samhall sker alltid via arbetsförmedlingen. De 
största grupper som får en anställning hos Samhall är personer med psykiskt funktionshinder 

                                                
55 Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec77800098/utvecklingsanst_as.pdf 16/5- 2011 
56Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/trygghetsanst_sok.pdf 16/5-2011 
57 Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000485/osa_as.pdf 16/5- 2011 
58  Samhalls hemsida http://www.samhall.se/Om-Samhall/ 12 april 2011 
 
60 2000/01:AU1 s.138 
61 Arbetsförmedlingens interna instruktion (2/2011), Handläggarstöd för stöd till hjälpmedel på arbetsplats 
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som går under arbetsförmedlingens kod 61.62 Denna grupp är prioriterad en anställning hos 
Samhall eftersom de kan uppleva det extra svårt att fungera i ett reguljärt arbete, trots med de 
andra insatser som går att få. Andra grupper som är prioriterade är personer med ”generella 
inlärningssvårigheter” kod 71, syn- och hörselskada kod 22, 23 eller 61 och förvärvad hjärnskada 
kod 93. Tredje gruppen av de prioriterade för anställning på Samhall är de med grövre 
funktionshinder som barndomsdövhet kod 21, grav synskada med annat funktionshinder kod 31 
och annan handikappkod.63 Under en anställning hos Samhall omfattas man inte av lagen (SFS 
1982:80) om anställningsskydd. När en anställning sker ska det vara genom avtal och vid 
handläggning skall klargöras vad målet med anställning ska vara och vilka arbetsuppgifter man 
kommer att få.64 

Under 1900-talet har Samhall som bolag förbättrats affärsmässigt och deras möjligheter till att ge 
människor anställning har ökat. Samhall arbetar med målen att öka antalet arbetstillfällen för 
personer med arbetshandikapp, rekrytera från gruppen med svårare handikapp och öka 
övergångar till andra anställningar från samhall.65  

6.1.6 Anställning	  med	  särskilt	  stöd	  för	  introduktion	  och	  uppföljning.	  	  
Anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SUIS) är ett stöd som innefattar 
individuella hjälpmedel som beviljats arbetsgivaren som på så sätt skall underlätta en anställning 
av personer med nedsatt funktionshinder. Arbetsplatsen eller arbetstagaren får genom stödet en 
konsulent med ”kompetens i särskild introduktionsmetodik.”66 Stödet är för de behov som 
framkommer under anställningens första tolv månader. I regel framkommer detta stöd vid 
introduktionen av arbetet. Den enskilde arbetstagaren får hjälp att träna individuellt för de 
arbetsuppgifter som denne är anställd för.67 Arbetsförmedlingen kan som stöd ge en så kallad 
SUIS, genom en konsulent som verkar som ett personligt stöd under den första anställningstiden. 
När detta hjälpmedel upphör kan lönebidrag lämnas till den anställde på samma sätt som en 
nyanställd får ta del av insatsen. 68 En SUIS-konsulent kan också beviljas av arbetsförmedlingen 
att fungera som stöd i att finna ett lämpligt arbete till den sökande. 69 

6.1.7 Stöd	  till	  personligt	  biträde	  
Stöd till personligt biträde ges till den som anställer eller är anställd. Det är ett ekonomiskt 
bidrag som får lämnas på högst 60 000 kronor per år. Om det gäller en egen företagare, som har 
ett funktionshinder i sådan grad att det medför stora kommunikationssvårigheter kan beloppet gå 
upp till 120 000 kronor per år. Stödet utbetalas månadsvis. Arbetsgivaren söker bidraget för att 
själv betala personen som ska stötta den anställde med funktionshinder i sitt arbete. Det 

                                                
62 Se bilaga 1  
63 Se bilaga 1  
64 Arbetsförmedlingens fakta blad om att arbeta inom Samhall.  
65 2000/01: AU1 sidan 83 
66 Citat från arbetsförmedlingens faktablad om SUIS. 
67  Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000574/sius_as.pdf 16/5-2011 
68 AMSFS 2000:6 10 § 
69 Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000574/sius_as.pdf 16/5-2011 
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personliga biträdet kan förenkla för den anställde med läsning eller genom att skriva. Behovet av 
ett personligt biträde omprövas regelbundet så länge stödet finns.70  

6.1.8 Stöd	  till	  näringsverksamhet	  	  
Stöd till näringslivsverksamhet underlättar för den arbetslöse när denne vill starta egen 
verksamhet. Detta stöd gäller även för personer med funktionsnedsättning och kan ges till en 
eller flera sökande. Stödet är på en max summa av 60 000 kronor. Bidraget gäller för de första tre 
åren av näringsverksamheten. Skulle den läggas ned eller säljas ska bidraget återbetalas helt eller 
delvis.71   

6.1.9 Flexibel	  anpassning	  	  
Flexibel anpassning används både genom utbildning och anställning för att ta fram hjälpmedel 
och stöd för att underlätta för personen att jobba efter sina förutsättningar. 
Utbildning sker hos arbetsförmedlingen och den ska vara yrkesinriktad för att den senare ska 
kunna leda till jobb. Utbildningar har framför allt skett varit inom industritillverkning, vård och 
omsorg. Detta stöd regleras även av förordningen (SFS 1996:110) om aktivitetsstöd. 

De hjälpmedel som ges via en trygghetsanställning, utvecklingsanställning, lönebidrag och 
skyddat arbete är till för att ge den anställde en chans att förbättra och träna sin arbetsförmåga.72 

                                                
70 Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec77800080/perbit_as.pdf 16/5 -2011 
71Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000110/stosta_s.pdf 16/5- 2011 
72 Arbetsförmedlingens hemsida 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000356/amu.pdf 16/5 -2011 
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6.2 Tidsram	  för	  bruk	  av	  stöd	  och	  hjälpmedel	  
14 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får lämnas med högst 100 000 kronor per år vardera 
till 

- den som har funktionshindret 
- den arbetsgivare eller annan som anordnar eller ansvarar för verksamheten. 

Om stödet gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns synnerliga skäl kan stöd lämnas 
med högre belopp. Om arbetsförmedlingen finner att det finns synnerliga skäl för att lämna stöd 
med ett högre belopp än 100 000 kronor per år, ska den ange vad de synnerliga skälen består i 
och dokumentera den informationen som ligger till grund för beslutet. 
Stöd till hjälpmedel lämnas till personer med nedsatt funktion och som behöver hjälpmedel för 
att kompensera för sitt funktionshinder i arbetet. Det ges i samband med anställning och varar i 
tolv månader framåt. Även redan anställda som under sin anställning får med behov av särskilt 
stöd kan beviljas detta av arbetsförmedlingen. Bestämmelserna gäller även för egna företagare 
och fria yrkesutövare som är etablerade ute på arbetsmarknaden. Stöd kan även ges till 
arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.73 Detta gäller främst fasta anordningar på arbetsplatsen.  

Stöd ges till både personen med funktionsnedsättning och till dennes arbetsgivare eller annan 
som ansvarar för den verksamhet personen med funktionshinder tillhör eller söker till. Stöd till 
hjälpmedel får lämnas med 100 000 kronor som högsta summa per år. Det finns undantag när det 
gäller datorbaserade hjälpmedel.  

Skulle det vara så att stöd behövs under en tidsbegränsad period kan möjligheten att hyra 
hjälpmedlet vara ett alternativ.  En uträkning görs av de månadskostnader som under tiden 
kommer att uppkomma för hyra av hjälpmedlet. Månadskostnaderna läggs i en klumpsumma och 
betalas ut för att täcka hyran för flera månader framåt.74  

                                                
73 Förordningen (SFS 2000:630) 11-12 §§ 
74 Arbetsförmedlingens interna instruktion (2/2011), Handläggarstöd för stöd till hjälpmedel på arbetsplats 
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7 Arbetsgivarens ansvar 
Som arbetsgivare kan man få beviljat anställningsstöd vid anställning av personer som har 
svårigheter att behålla ett reguljärt arbete. Förordningen kom till för personer som har problem 
att få jobb och inte har blivit beviljad arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivaren ska, som i de flesta 
ekonomiska stödformer, kunna försäkra att lönen och andra anställningsförmåner är i enlighet 
med branschens kollektivavtal.75   

Det finns undantag som inte kan beviljas som stöd till enskilda med funktionshinder. De 
undantagen kan vara att det genom annan lagstiftning finns krav på arbetsgivaren att tillgodose 
en del av den anställdes behov. Eftersom arbetsgivaren har ett krav från arbetsmiljölagstiftningen 
att arbeta för en bra arbetsmiljö kan inte en del bidrag beviljas. Till exempel höj- och sänkbara 
bord kan inte beviljas, genom tillämpning av förordningen (SFS 2000:630) om särskilda stöd till 
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Skulle det däremot handla om 
individuell ergonomisk anpassning av bord och stolar kan stöd till hjälpmedel beviljas vid 
överväganden. Andra exempel som inte är hjälpmedel, som kan beviljas utifrån den nämnda 
förordningen är arbetsskor, skyddskläder och terminalglasögon. Arbetsförmedlingen har 
specialister som kan reda ut om det skulle vara oklart vid handläggningen om vad som räknas 
som hjälpmedel.76 Arbetsgivaren kan vända sig till den berörda fackliga organisationen för att få 
reda på vilka stöd som måste tillämpas för att uppnå en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen 
(SFS 1977:1160).77 
1991 gavs arbetsgivarna mer ansvar rörande de anställda som krävde rehabilitering genom 
ändring i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Ansvaret skulle förebygga att en redan anställd som 
på grund av sjukdom eller skada skulle bli långtidssjukskriven utan att få fortsatt arbete och 
anställning. Kritik har kommit då förordningarna som reglerade rehabiliteringskravet, 
arbetsmiljölagen och lagen om allmänna försäkringar, inte ansågs vara tillräckliga. Kritiken 
grundade sig på att långtidssjukskrivningen ökade.78  
Personer som tillhör det arbetsmarknadspolitiska programmet och som får lönebidrag, 
trygghetsanställning och SUIS faller under Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 1 kap 4 § enligt 7 
§ förordningen (SFS 2000:625) arbetsmarknadspolitiska programmet. 

Av erfarenhet kan en person som under anställningen ådragit sig skada som medför nedsatt 
arbetsförmåga rehabiliteras på den gamla arbetsplatsen och uppnå en fortsatt anställning. 
Arbetsgivaren har sedan ändringen av arbetsmiljölagen 1992 fått ett starkare ansvar för en bra 
arbetsmiljö och eventuell arbetsrehabilitering. Arbetsrehabiliteringen verkar bland annat för att 
de långtidssjukskrivna, som har en anställning, snabbare ska komma ut i arbetslivet. För att 
uppnå en bra rehabilitering på arbetsplatsen kan arbetsgivaren vända sig till arbetsförmedlingen 
för stöd och hjälp inom vilka insatser som behövs. Även de fackliga organisationerna som 
arbetsgivaren och den anställde tillhör kan samverka vid ett rehabiliteringsbehov. Det finns flera 
rehabiliteringsaktörer som en arbetsgivare kan vända sig till när en anställd ska återanställas. De 
har flera experter och stödresurser som arbetsgivaren kan ta del av. Förutom arbetsförmedlingen 

                                                
75 Förordningen (SFS 1997:1275) om anställningsstöd 
76 Förordningen (SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder, 8 § 
77 SOU 2003:95 
78 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 474 
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kan arbetsgivaren vända sig till exempelvis socialtjänsten, företagshälsovården och 
försäkringskassan.  

Arbetsgivaren har också ett ansvar i sin egen attityd till att anställa en person med 
funktionsnedsättning. Arbetsgivaren måste även vara öppen för att anställa en person med 
funktionsnedsättning för att denne ska kunna ta del av arbetsförmedlingens stödåtgärder.79  

8 Handläggning av stödfrågor enligt 38 - 42 e §§ 
Vid handläggning av stödfrågor enligt förordningen (SFS 2000:630) om särskilda insatser för 
funktionshindrade som medför nedsatt arbetsförmåga, ska arbetsförmedlingen sköta ärendet. Den 
enskilde har inget ansvar för processen utan det ligger hos arbetsförmedlingen att anlita 
specialister för rådfrågning utifrån den enskildes speciella behov. För att arbetsförmedlingen ska 
kunna ta hand om hela processen måste den arbets- och stödsökande lämna en fullmakt så att 
dennes handläggare exempelvis kan göra beställningar i dennes namn eller betala eventuella 
fakturor. 
Vid en utredning ska det först och främst framkomma en arbetsanalys som görs med konsultation 
av arbetsförmedlingens specialister. Utifrån resultat från utredningen och analysen lämnas 
information om ekonomiskt stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen som det senare görs en 
utprovning av. Arbetsförmedlingens specialister analyserar vilket behov personen ifråga har för 
att anpassas till arbetet. Det bedöms efter vilka personens förutsättningar är i relation till arbetet. 
Det kan i vissa fall krävas flera specialister för att få fram olika typer av hjälpmedel. Specialisten 
utreder och rekommenderar vad man ska ge för typ av personligt stöd eller om stöd kan lämnas 
till arbetsgivaren vid behov av särskilda anordningar.   
Stöd som utgör insatser för personer och som går över 50 000 kr har särskilda bestämmelser, 
dessa fall uppkommer ofta vid stöd för personer med syn- och hörselskador. Stödet utdelas av en 
kontaktperson som handlägger ärendet för både arbetsgivaren och den enskilde 
arbetssökanden/arbetstagaren. Även specialister (som läkare) rådfrågas under sådana 
handläggningar.  Målgruppen är personer som går under så kallade ”handikappkoder” som 
nämnts ovan. (Se bilaga 1). Handläggningen utgörs av rutinramar som finns skrivna nationellt 
från 2010- 09-29.  

För att en person ska beviljas hjälpmedel och stöd ska en offert på hjälpmedel finnas. 
Arbetsförmedlaren påbörjar ett SHA (Stöd till hjälpmedel på arbetsplats) ärende och gör ärendet 
”klart för beslut” på det arbetsförmedlingskontor som den arbetssökande tillhör. 
Arbetsförmedlare som har hand om den sökande kontaktar kontoret som sköter de särskilda 
stödfrågorna, exempelvis kontoret i Uppsala 0363 i AIS som är en enhet för syn/döva och gör 
den tillgänglig för ett ekonomiskt beslut. Ärendet och ett ärendenummer med hänvisning skickas 
till enhetschefen för att tydliggöra den sökandes behov. Enhetschefen fattar och meddelar 
beslutet med sitt ställningstagande till den sökandes arbetsförmedling. Det är en 
rehabiliteringsavdelning som ansvarar för att administrera och samordna hantering av dessa mål.  

I handläggningsfrågor för stöd till hjälpmedel på arbetsplats ska stöd till funktionshindrade 
underlätta en bättre arbetsförmåga. Arbetsförmedlingens uppgift är att bedöma vilken 
bidragsnivå som är behövd. I bedömningen ska betydelsen av hjälpmedel vägas in. Ett 
hjälpmedel kan vara en produkt, programvara eller anordning som kompenserar för individens 

                                                
79 Stanfors, Inger. Yrkesinriktad rehabilitering, s . 9-17 och s. 46-47 
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funktionsnedsättning. Det ges ingen klar definition av vad ett hjälpmedel kan vara utan det 
bedöms i det enskilda fallet. 80  

Det finns beslut från länsarbetsnämnden där handläggning av stödfrågor har varit bristfälliga. 
Här följer ett exempel: 

En kvinna från Stockholms län gjorde en JO anmälan till länsarbetsnämnden i Stockholm då hon 
inte var nöjd över hur hennes ärende hade behandlats. Kvinnan som var beroende av sin 
permobil hade blivit beviljad en SUIS- konsulent. Konsulenten blev sedan sjukskriven och 
kvinnan ansåg att hon behövde en ersättare. Hennes ansökan om en ny SUIS - konsulent blev 
indragen. Hon blev också nekad ytterligare hjälpmedel efter två beslut från arbetsförmedlingen. 
Kvinnan menar att arbetsförmedlingens beslut att inte ge henne en ny SUIS-konsult skulle vara 
likvärdigt med ett gynnande beslut som dragits tillbaka av arbetsförmedlingen som myndighet 
och att det då strider mot förvaltningslagen.  

Kvinnan menar även att det fattas dokument i hennes ärende som ska dokumenteras enligt 
arbetsförmedlingens register. Länsarbetsnämnden konstaterar efter granskning att det föreligger 
brister och försumlighet i arbetsförmedlingens dokumentation av den mailkontakt parterna har 
haft med varandra.  

Det framgår av länsarbetsnämndens beslut i fråga om SUIS- konsulenten att kvinnan enligt 
beslut skulle ha kontakt med en SIS-konsulent och inte att ett beslut anvisats en SUIS- konsulent 
som en arbetsmarknadspolitisk insats. Därför har inte ett gynnande beslut tagits ännu. I sin 
bedömning påpekar även länsarbetsnämnden att det är förståeligt att kvinnan har tolkat den 
information hon har fått så att hon har beviljats en SUIS-konsulent i sitt arbete.  Information från 
arbetsförmedlingen ska vara tydlig till den enskilde sökanden. 

Vad beträffar den bristande dokumentationen finner länsarbetsnämnden i sin bedömning att 
arbetsförmedlingen inte varit tillräcklig i sin roll att notera och spara dokument som har 
framkommit genom mailkontakt mellan parterna. Det är till exempel svårt att följa ärendets gång 
utav de handlingar som funnits hos arbetsförmedlingen.  

Detta ärende hos länsarbetsnämnden visar på vikten av tydlighet i dessa frågor och smidighet i 
att föra en sådan typ av ärende framåt för den enskilda parten. 81 

Som tidigare nämnts ovan är länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen idag sammanslagen till 
en och samma myndighet.  

                                                
80 Arbetsförmedlingens interna instruktioner 2/2011 
81 Diarienummer 3886-2007, beslutdatum 2008-09-11 
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8.1 Brister	  
Av riksrevisionens rapport om utanförskap på arbetsmarknaden, från 2007, framkom det en del 
brister i handläggningen av ärenden som berörde insatser till personer med funktionsnedsättning 
i deras arbete. Undersökningen är från riksrevisionens årliga granskning. En tredjedel av besluten 
som tagits fram om lönebidrag var ofullständiga, på grund av att ett medicinsk utlåtande eller 
någon annan form av expertutlåtande saknades. Nästan en fjärdedel av ärendena saknade 
uttalanden från en specialist eller ett läkarintyg.  Granskningen visade även att dokumentationen 
av motiverade beslut fattades i nästan hälften av ärendena under 2007. Anledningen till detta 
resultat kan bero på att tillgången till hjälpmedel kan vara mer avgörande än den arbetssökandes 
enskilda behov. Detta har framkommit vid intervjuer med handläggare.  

Orsakerna är antingen att handläggaren har svårt att med hjälp av arbetsförmedlingens 
hänvisningar avgöra vilken insats som är bäst för den arbetssökande eller så handlar det om 
svårigheten att portionera ut de pengar som handläggaren har att röra sig med. 82  
Stadskontoret fick år 2008 i uppgift av arbetsförmedlingen att göra en utredning av brister i 
arbetsförmedlingens handläggning av stödinsatser för funktionshindrade som arbetssökande. De 
kom fram till att bristerna kan bero på det krångliga regelverk som reglerar 
handläggningsdirektiven och att det finns svårigheter i att kontrollera uppgifter från 
arbetssökande och arbetsgivare. Av undersökningen framkommer att regelverken kan upplevas 
som krångliga och att detta beror på brist i kompetens, eller att god service prioriteras före 
utbildning inom det regelverk som ska aktualiseras. Arbetsförmedlingen har enligt sin förordning 
(AFFS 2008:3) ett krav på att göra en intern utredningen i styrning och kontroll så att 
myndigheten handlar på det sätt som anses betryggande enligt myndighetsförordningens 3 §. 
Den individuella handlingsplanen som ska upprättas, för den anställde med funktionshinder 
handlar om att denne på bästa sätt skall arbetsträna för att senare gå över till ett osubventionerat 
arbete. Enligt riksrevisionens årliga undersökning saknas arbetsplatsbesök som är det första 
beslutsunderlaget för den individuella handlingsplanen. Den individuella handlingsplanen ska 
utreda arbetsförmågan och det visade sig att även den hade brister i utredningen. Hälften av 
ärendena innehöll inte dokument om den anställdes begränsningar inom vilka arbetsuppgifter 
hon/han inte kunde utföra.83  

En person kan få tre koder maximalt som anger vilken funktionsnedsättning denne har. Det finns 
16 olika koder, detta innebär att arbetshandikappen är uppdelade i 16 olika delar beroende på 
vilket hjälpmedel dessa kräver vid en anställning.84 Se bilaga 1. 

8.2 Sekretess	  vid	  handläggning	  av	  den	  enskilda	  personen	  
Handläggningsfrågor av denna typ går under sekretess för den enskilda personen enligt 
Sekretessens 28 kap 11 §. Det gäller själva handläggningen men det råder inte sekretess rörande 
beslut gällande själva ärendet i sig. 

                                                
82 Riksrevisionens rapport RiR 2007:24, s. 38 
83 Riksrevisionens rapport RiR 2007:24, s. 39 
84 Arbetsförmedlingens interna instruktioner 2/2011 
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De grundläggande reglerna för den privata personens integritet finns i regeringsformen 1 kap 3 §. 
I arbetsförmedlingens handläggning faller ärenden under lag (SFS 2002:546) om behandling av 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Regeringen har lagt fram förslag till ändring av bestämmelser för behandling av personuppgifter 
för att underlätta för arbetsförmedlingen i sin handläggning av enskilda personer.85 
Genom att arbetsförmedlingen på senare tid fått större krav på att förmedla ut personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden till arbetsgivare, har regeringen ändrat reglerna för personuppgifter i 
dessa ärenden. Arbetsförmedlingen hanterar en del känslig information om den sökande de 
handlägger, vilket medför en fördröjning eller komplikationer om denne inte medger att dess 
handläggare får ta del av dennes personuppgifter. Genom att regeringen beslutar att medgivande 
från de sökande personerna inte behöver ges, för att handläggaren och arbetsförmedlingen ska 
kunna ta del av dennes uppgifter, kortas handläggningstiden ned. Viktigt att poängtera är att det 
gäller uppgifter om hälsa och ursprung och inte andra uppgifter som går under 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Det finns begränsningar för hur den känsliga 
informationen får användas. Den känsliga informationen som är nödvändig för ärendet får inte 
automatiskt behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas. I en databas inom det 
arbetsmarknadspolitiska programmet får inte heller känslig information om en person användas 
som sökbegrepp. Det enda som får användas i databasen är den nämnda handikappkoden för att 
underlätta för handläggaren på arbetsförmedlingen. Handikappkoden används vid förmedling 
och för att uppmäta statistik. Skulle känsliga personuppgifter finnas tillgängliga i den 
arbetsmarknadspolitiska databasen skulle det medföra en risk för integritetsintrång.86      
Sekretess gäller även för personer som jobbar inom Samhalls verksamhet enligt lagen (SFS 
1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallsgruppen. De anställdas personliga 
förhållanden får inte obehörigen komma ut.  

De bestämmelser som gäller vid tystnadsplikt reglerar sanktionerna i brottsbalkens 20 kapitel 3 
§.  

                                                
85 Dir. 2011:23 
86 Prop. 2010/11:42 
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9 Överklagan 
Enligt myndighetsförordningen (SFS 2007:515) 27 § ska myndighet företräda staten vid domstol 
inom deras verksamhetsområde.  
Frågor om stöd hos arbetsförmedlingen avgörs i enlighet med förvaltningslagen och 
arbetsförmedlingens kompletterade förordning AMSFS 2005:4.  Länsstyrelsen har uppdrag av 
regeringen och riksdagen att se till att förvaltningsfrågor handläggs som de ska i det län som 
förvaltningsfrågan väckts. Detta är den högsta civila förvaltningsmyndigheten som finns i de 
olika länen.   

Det beslut som har tagits av arbetsförmedlingen kan skriftligen omprövas inom tre veckor. En 
överklagan görs enligt förvaltningslagens bestämmelser i 22 §. Ett beslut i en omprövning får 
inte vara till den enskilde sökandes nackdel, om det inte har blivit felaktigt bedömt och kräver ett 
återkrav. Förvaltningslagen innehåller allmänna bestämmelser om handläggning av ärenden87 
Regler om överklagan och handläggning angående överklagan vid myndighetsutövning och 
myndighetsbeslut återfinns i förvaltningslagens paragrafer 22- 25 §§.  

                                                
87 SFS 2000:630 42 § e, 43 §, 43 § a, 44 §.  
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10 Återbetalningsskyldighet 
42 § En mottagare av ekonomiskt stöd eller bidrag enligt denna förordning är 
återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat 
sätt har orsakat att stöd eller bidrag har lämnats på felaktigt grund eller med ett för högt belopp.  
Om stöd eller bidrag i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är 
mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett 
felet.  
Det är stödmottagaren själv som ansvarar för att stöd används för det avsedda ändamålet. Skulle 
det inte vara så blir mottagaren återbetalningsskyldig enligt paragrafen ovan.  
Förslag gavs att oavsett vem som orsakat felet, att betala ut för mycket bidrag och hjälpmedel, 
uppstår en återbetalningsskyldighet som utgångspunkt. Det gäller även om mottagaren har 
handlat i god tro. Det ska finnas särskilda skäl för att betalningsmottagaren ska befrias från 
återbetalning vid felaktigt utbetalat belopp. Detta framfördes för att skapa en rättvisare och 
tydligare reglering av arbetslöshetsförsäkringen och andra bidrag inom arbetsdepartementet. När 
detta lagförslag kom upp möttes det med kritik från bland annat arbetsförmedlingen gällande det 
att mottagaren till det felaktiga beloppet rimligtvis inte vetat att beloppet som beviljades var 
felaktigt. Därför beslutade man att reglerna inte skulle ändras men förtydligas. 88 Kraven på 
återbetalningsskyldighet för en person som fått beviljat ett för högt socialförsäkringsbidrag eller 
aktivitetsstöd och som skäligen borde ha förstått detta skulle skärpas. Den skyldige till 
missbedömningen skulle i sådana fall bli skyldig att betala ränta motsvarande sin 
återbetalningsskyldighet.89 
 

                                                
88 Prop. 2008/09:3   
89 Prop. 2007/08:3 s.7 
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11 Analys 
Med hjälp av olika stöd och bidragsformer ska personer med funktionsnedsättning lättare få ett 
reguljärt arbete. Jag anser att åtgärderna i denna förordning (SFS 2000:630) för att få ut 
människor med funktionsnedsättning i arbete är bättre än att ge passivt understöd Med målet att 
skapa ett jämlikt samhälle för alla målgrupper av människor bör ett aktivt arbete fortsätta för att 
finna nya hjälpmedel för att uppnå detta mål. I det arbetet bör utgångspunkten vara att inte utgå 
från att människor har ett hinder, utan att hindret istället finns hos arbetsmarknaden som måste 
ändra sitt bemötande gentemot målgruppen. Det finns människor med funktionsnedsättning som 
konkurrerar ute på arbetsmarknaden på lika villkor som människor utan funktionsnedsättning.  
Syftet med arbetet är att besvara vilka stödåtgärder som kan beviljas och om dessa har brukats på 
rätt sätt av arbetsförmedlingen vid handläggning. Jag har genom förordningen (SFS 2000:630) 
om särskilda insatser för personer med funktionshinder fått fram de stödåtgärder som arbetet 
berör. Undersökningar från myndigheter och arbetsförmedlingens egen information om 
stödåtgärderna har gett resultat och en djupare inblick inom ämnet. Vilka stödåtgärder som är 
behandlade är begränsad inom arbetsförmedlingens kompetens. Andra statliga bidrag som kan 
beviljas till personer med funktionshinder för att underlätta vardagen behandlas inte i arbetet.    

• Vilka är stödåtgärderna och hur fungerar de för den funktionshindrade?   
I arbetet har jag kommit fram till att stödåtgärderna är lönebidrag, utvecklingsanställning, 
trygghetsanställning, offentligt skyddad verksamhet och anställning hos Samhall AB. Även stöd 
till speciella anordningar, personligt biträde, SUIS- konsulent eller särskilt stöd till start av 
näringsverksamhet finns att ta del av som funktionshindrad. Jag har kommit fram till att 
lönebidraget är den största bidragsformen som beviljas av arbetsförmedlingen. 
Ärenden som berör personer med funktionsnedsättning handläggs enskilt hos en handläggare på 
arbetsförmedlingen. Handläggaren ska bland annat göra en personlig och enskild bedömning och 
sedan följa upp ärendet.  

 

• Har stödbidragen brukats rätt av arbetsförmedlingen?  
 Det har framkommit brister, framförallt när ärendet ska följas upp av handläggare för att denne 
ska se att målen är uppfyllda för vad ärendet berört. Ett tydligare regelverk och högre krav på att 
ärendena följs upp skulle göra det enklare för en handläggare att göra en rättvis bedömning. 

Problematiken har varit att hitta relevanta rättsfall och litteratur som behövs för att klargöra de 
regler som gäller för rättstillämparen. Detta kan också vara en nackdel vid myndighetsutövandet 
i sig, då det enligt undersökningar har det visat sig att handläggarna till en viss del upplever 
regelverket som besvärligt.   

I utredningar bedöms människor efter så kallade handikappkoder som ska underlätta för det 
administrativa arbetet för arbetsförmedlingen. Dessa koder är vägledande för att veta vart 
handläggaren ska vända sig för att beställa och finna rätt stödmedel, eventuella 
trygghetsanställningar och lönebidrag. Jag anser, efter att ha läst ”SOU” 2003:95, att nackdelen 
med att begagna dessa ”handikappkoder” är att man redan i början av handläggningen sätter 
dessa människor i fack. Det individuella behovet bör stå i fokus och inte handikappet eller 
arbetsförmedlingens resurser.   
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För att reglera bidragsnivåerna och undvika att felaktiga bidrag betalas ut borde bedömningen av 
arbetsförmågan inte nödvändigtvis vara själva funktionshindret. Det är kompetensen som ska 
förmedlas ut till arbetsgivarna och inte funktionshindret. Nackdelen med ett alldeles för 
individuellt behov skulle vara, att en längre handläggningstid skulle krävas för en korrekt 
bedömning.    
Den nya ändringen som har gjort det möjligt för handläggare på arbetsförmedlingen att få ta del 
av personuppgifter, som går under sekretess utan att få ett godkännande av sökanden, ger stora 
fördelar. Det gör att handläggningstiden blir kortare och smidigare för den sökande. Läggs det 
för mycket tid på att den bidragssökande själv ska behandla ärendet, och godkänna att 
handläggaren på arbetsförmedlingen ska kunna fortsätta sitt jobb drar ärendet lätt iväg 
tidsmässigt. Jag anser att det är viktigt att personer inom denna målgrupp, som söker jobb, 
upplever att handläggningen är snabb och enkel för att inte behöva möta onödiga motgångar för 
att komma ut på arbetsmarknaden.  
Att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden är inte bara för att öka tillväxten genom 
sysselsättning utan även för individens egna behov. Jag anser att det är viktigt för en person att få 
komma ut i arbetslivet och utvecklas. En funktionshindrad tillhör en målgrupp som är hindrad på 
grund av sin omgivning och inte av sina egna personliga egenskaper. Att kunna gå till arbetet 
varje morgon och få samma sociala gemenskap som andra människor är viktigt anser jag för att 
inte känna sig annorlunda. Målsättningen är att en anställd ska trivas och jobba med det denne 
själv önskar att göra. För de allra flesta är detta inte ett problem, utan en chans att omskola sig 
och pröva nya saker livet ut. För en person med ett mer omfattande funktionshinder begränsas 
detta, framförallt i praktiska arbeten. Jag anser även att individen, inte bara skall rekryteras till 
arbete utan att även få chansen att själv få välja vilket arbete som ligger i dennes intresse. 
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Bilaga - Handikappkoder 
Tabellen som redovisas nedan är de 16 olika handikappkoderna som ges efter utredning till en 
person med funktionshinder. Detta gäller från och med 1 juni 2000. Tabellen är hämtat från 
Riksrevisionens utredning Utanförskap på arbetsmarknaden, funktionshindrade med nedsatt 
arbetsförmåga RiR 2007:24  

	  
	  	  

Kod Funktionshinder 
11 Hjärt-, kärl- och/eller lungsjukdom 
20 Hörselskada 
21 Barndomsdövhet 
22 Hörselskada 
30 Synskada 
31 Grav synskada 
32 Synsvaghet 
40 Rörelsehinder 
41 Rörelsehinder som kräver hjälpmedel av typ rollator eller rullstol 
51 Övriga somatiskt relaterade arbetshandikapp 
61 Psykiskt arbetshandikapp 
71 Intellektuellt arbetshandikapp 
81 Socialmedicinskt arbetshandikapp 
91 Astma/allergi/överkänslighet 
92 Dyslexi/specifika inlärningssvårigheter 
93 Förvärvad hjärnskada 
 


