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Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU
2012:92) (A2013/178/A)
Utredningens betänkande innehåller förslag och övervägande dels om hur
regelverket för försäkringsskydd och andra anställningsförmåner bör utformas för
personer i anställningar med lönestöd, dels hur Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans regelverk om stöd till arbetshjälpmedel bör samordnas.
Utredningen innehåller också en redovisning av goda exempel hur arbetsgivare
och organisationer kan främja utvecklingen mot ett mer inkluderande arbetsliv.
IAF begränsar sitt yttrande till betänkandets förslag om hur regelverket för
försäkringsskydd och andra anställningsförmåner bör utformas för personer i
anställning med lönestöd, vilket har en viss bäring på arbetslöshetsförsäkringen.
IAF tillstyrker förslagen i betänkandet att staten ska ansvara för att personer som
anvisas till anställningar med lönebidrag, utvecklings- eller trygghetsanställningar,
som inte innefattar försäkringsförmåner som är likvärdiga med förmåner enligt
kollektivavtal i branschen, ska ha ett likvärdigt försäkringsskydd. Denna grupp av
personer ska enligt utredningens förslag omfattas av samma försäkringsskydd
vid arbetsskador, och samma grupplivsförsäkring för dödsfall, som personer som
deltar i arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. För ovanstående
typer av anvisade anställningar som inte innefattar kompletterande
ålderspensionsförsäkring, likvärdig med förmån enligt kollektivavtal i branschen,
föreslår utredningen att Arbetsförmedlingen ska betala ersättning för
kompletterande försäkring till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska avsätta den
erhållna ersättningen till premier för kompletterande ålderspensionsförsäkring.
IAF delar utredningens bedömning att förslagen bör kunna leda till att fler
personer med funktionsnedsättning kan anvisas till anställningar med lönestöd,
om Arbetsförmedlingen inte behöver begränsa anvisningarna till anställningar
hos arbetsgivare med kollektivavtalsenliga försäkringar. Arbetsförmedlingens
administration vid anvisningar till anställningar med lönestöd borde också delvis
kunna minskas genom föreslagna ändringar.
IAF anser att om de förslagna ändringarna avseende försäkringsskyddet för
anställda med anställningsstöd genomförs kan det finnas anledning att förtydliga
vad som ska anses som lämpligt arbete enligt 44 § första stycket 2. i lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen. Det bör enligt IAF:s mening framgå av
lagtexten att vid bedömningen av om anställningsförmånerna i en anställning
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med lönestöd är skäliga ska även de kompletterande försäkringsförmåner som
staten ansvarar för beaktas.
_______________
I detta ärende har Gunilla Wandemo, tf. generaldirektör, beslutat och Ingrid
Boström, verksjurist, varit föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet
har också Ulf Staffansson, tf. enhetschef, och Magdalena Sinander vid gd-staben
deltagit.
Gunilla Wandemo
Ingrid Boström

