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Effektivare satsningar mot arbetslösheten föreslås i kompletteringspropositionen 
 
Regeringen presenterar i kompletteringspropositionen en långsiktig plan för att minska 
arbetslösheten. 
 
Påfrestningarna på arbetsmarknaden är mycket stora. I februari i år uppgick arbetslösheten 
till 315 000 personer, eller 7,3 %. Därtill kommer 210 000 personer i olika 
konjunkturberoende åtgärder, motsvarande 4,9 % av arbetskraften. Av dessa var 120 000 
ungdomar i åldern 18-24 år, varav 93 000 hade en ungdomspraktikplats. 
Ungdomsarbetslösheten uppgick samtidigt till drygt 70 000 personer. Bland ungdomar i 
åldern 16-24 år var alltså nästan var femte antingen öppet arbetslös eller i 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd i februari. I spåren av det svåra arbetsmarknadsläget följer en 
ökad 
långtidsarbetslöshet. I februari var 84 000 personer 
långtidsarbetslösa (mer än sex månader) enligt SCBs 
arbetskraftsundersökningar. Det motsvarar ca 27 % av alla arbetslösa. 
 
Genom att effektivisera och spara inom arbetsmarknadspolitiken vill regeringen nu lösgöra 
ytterligare medel för direkta 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det sker också en omläggning mot billigare åtgärder. 
Sammantaget räknar regeringen med att ytterligare 130-140 000 personer skall få möjlighet 
till arbete, praktik eller utbildning. 
 
I korthet innebär de föreslagna arbetsmarknadspolitiska satsningarna följande. 
 
Ungdomspraktikplatserna ökar från i genomsnitt 75 000 per månad till 100 000 under nästa 
budgetår. Akademikerpraktik införs på försök med 3 000 årsplatser för nyexaminerade 
ungdomar i åldersgruppen 25-29 år. Praktiktiden är tre månader. Därefter kan 
rekryteringsstöd utgå för en sexmånadersperiod. 
 
Satsningen på starta-eget-bidrag ökas. Under kommande budgetår beräknas kostnaderna 
uppgå till 450 miljoner kronor. Detta beräknas räcka till ca 4 000 årsbidrag. 
 
89 000 extra utbildningsplatser inrättas i det reguljära utbildningsväsendet, varav 40 000 i 
gymnasieskolan och 33 000 i Komvux. 
 
20 000 nya platser inrättas för företagsutbildning, vilket ger sammanlagt 28 000 platser. 
 
Statsbidragsreglerna vid beredskapsarbete, rekryteringsstöd och avtalade inskolningsplatser 
förenklas. För investeringar genom beredskapsarbete införs ett högsta belopp, 2 500 kronor 
per dag i stödområde och 1 500 kronor i övriga delar av landet. 
 
På grund av den höga belastningen vid arbetsförmedlingarna ges dessa möjlighet att 
disponera tillfällig personal för 350 miljoner kronor. 
 
ARBETSLIVSUTVECKLING - ALU 
 
Den nya åtgärden arbetslivsutveckling (ALU) har väckt stort intresse. I början av april 1993 
uppgick antalet deltagare i olika ALU-projekt till mer än 20 000 personer. Antalet personer 



som anvisas åtgärden beräknas uppgå till minst 50 000 per månad under budgetåret 
1993/94, vilket överstiger tidigare beräknat antal. 
 
Arbetslivsutveckling kan bedrivas för att utveckla det lokala näringslivet eller för att utföra 
arbetsuppgifter för ideella och andra organisationer samt för samhällsuppgifter som annars 
inte skulle bli utförda. 
 
Den som deltar i arbetslivsutveckling omfattas av samma försäkringar som den som erhåller 
utbildningsbidrag i samband med 
arbetsmarknadsutbildning. 
 
Enligt riksdagens beslut skall arbetslivsutveckling vara en försöksverksamhet under två år fr 
o m den 1 januari 1993. 
 
För kommunerna är det särskilt förmånligt att använda ALU. Ersättningen finansieras av 
staten och utbetalas genom 
försäkringskassan. Något anställningsförhållande uppstår alltså inte. Dessutom avbryter 
medverkan i ALU den arbetslöses "förbrukning" av dagar för vilka han har rätt till 
arbetslöshetsersättning och förskjuter därmed en eventuell utförsäkring framåt i tiden. Det 
är emellertid viktigt att observera att ALU inte får användas för att ersätta annan arbetskraft 
och inte heller i övrigt användas för att utföra ordinarie arbetsuppgifter. 
 
Vi återkommer med en samlad information om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna när 
kompletteringspropositionen har behandlats av riksdagen. 
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