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Personalpolitik 1992-2:25        Nyckelord: Företagshälsovård 
 
Statsbidrag till Företagshälsovården(FHV) 
 
I vårt cirkulär 1992:49 informerade vi om regeringens förslag i budgetpropositionen att 
avskaffa statsbidragen till FHV. 
 
Den 7 maj beslöt riksdagen enligt regeringens förslag. Det innebär att statsbidragen(STB) till 
FHV upphör fr o m 1993-01-01. Från samma tidpunkt upphör även förordningen som 
reglerar villkoren för statsbidragen att gälla. Den del i arbetarskyddsavgiften som 
finansierar statsbidragen till FHV tas bort från samma tidpunkt. Detta utrymme föreslås 
emellertid att användas till en höjning av avgifterna till arbetsskadeförsäkringen. 
 
När statsbidragen till FHV försvinner ökar möjligheterna för de arbetsgivare som söker 
pengar från Arbetslivsfonden för något projekt, att även få stöd för den delen som utgör 
kostnader för FHV-insatser. 
 
I nuvarande system har principen från Arbetslivsfondens sida varit att medel inte har 
lämnats till den del av FHV som betraktas som bastjänster. Detta mot bakgrund av att FHV 
uppburit statsbidrag och verksamheten inte skall stödjas så att säga dubbelt från staten. 
 
Fr o m 1993 ändras förutsättningarna för dessa principer då statsbidragen avskaffas. Detta 
innebär att arbetsgivare som söker medel från Arbetslivsfonden och i sitt projekt har 
kostnader för FHV, fr o m 1993 har större möjligheter att till viss del få dessa kostnader 
täckta av "ALF-pengar". 
 
I den centrala överenskommelsen om Utveckling -92 träffade parterna en överenskommelse 
(§ 4) om att ta upp förhandlingar om 
företagshälsovårdsavtal under våren 92. Den 25 maj träffades parterna för en första 
överläggning. Nästa träff är utsatt till den 19 augusti 1992. 
 
Arbetsmarknadsdepartementet har tillsatt en utredning 
"Företagshälsovårdens organisation och finansiering". Utredningen har sitt 
slutsammanträde den 21-22 september 1992. För närvarande finns inget att rapportera från 
utredningen. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Lars Roswall och Hans Granqvist. 
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