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Jobb istället för bidrag 
Svenska Kommunförbundet har utifrån en enkät sammanställt en skrift kring 
kommunala sysselsättningsalternativ för socialbidragstagare. 

Skriften sammanfattar kortfattat drygt 100 kommuners verksamheter. De 
flesta inriktade mot ungdomar och långvariga socialbidragstagare. 
Majoriteten av verksamheterna finansierade med kommunala medel. 
Ytterligare 100 kommuner kommer under 1994 att starta nya verksamheter. 
Dessa verksamheters inriktning beskrivs också i skriften. 

Skriften visar att många kommuner i dag satsar på alternativ till bidrag. 
Skälen till satsningarna är flera. Ett av de viktigaste är att undvika att den 
enskilde fastnar i sysslolöshet, passivitet, bidragsberoende och ett destruktivt 
liv, utan i stället ges möjlighet till arbetslivsträning, meningsfylld samvaro 
med andra samt kompetensutveckling. Alla dessa insatser främjar den 
enskildes möjligheter till ett ordinarie arbete och ett rikare socialt liv. 

Kommunerna uppskattar att drygt 50 % av alla socialbidragskostnader är 
orsakade av arbetslösheten. Det innebär att av de totala kostnaderna 1993 på 
8,8 miljarder kronor så skulle 4,4 miljarder kronor bero på arbetsmarknads-
situationen. Under 1994 räknar kommunerna med att socialbidraget kommer 
att öka med 10 %. Kostnaderna för kommunerna kommer preliminärt att 
stiga till nästan 10 miljarder kronor. 

I skriften ställdes också ett antal attitydfrågor. Över 90 % av de som 
besvarade enkäten anser att det behövs större möjligheter att lokalt komma 
överens om arbetsmarknadsåtgärder mellan arbetsförmedling, kommuner 
och näringsliv. Samtliga kommuner som besvarade enkäten menar också att 
alla arbetslösa socialbidragstagare som är friska ska erbjudas sysselsättning. 
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Kommunerna betonar också att staten har ett entydigt finansiellt ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken men att kommunern drabbas av ökade kostnader 
p g a arbetslösheten och bristerna i arbetsmarknadspolitiken utan att 
kommunerna får ekonomisk kompensation. 

Skriften ”Jobb istället för bidrag” kan beställas från Zenita Bringsäter, 
Svenska Kommunförbundet, 118 82 STOCKHOLM eller per fax 08-643 47 52. 

Den kostar 60:- exkl. moms och porto. 
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