Cirkulärnr:

1995:22

Diarienr:

1995/0094

Handläggare:

Karin Skilje
Mats Söderberg

Sektion/Enhet:

Finanssektionen, sektionen för Skola o Barnomsorg

Datum:

1995-01-13

Mottagare:

Ansvarig/a för Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Rubrik:

Arbetsmarknadspolitiken i budgetpropositionen – en
sammanfattning

Bilagor:

Handlingsprogram

1995:22

Finanssektionen
Karin Skilje, EJ
Sektionen för Skola o Barnomsorg
Mats Söderberg
1995-01-13
Ansvarig/Ansvariga för Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Arbetsmarknadspolitiken i budgetpropositionen –
en sammanfattning
I arbetsmarknadsdepartementets bilaga till budgetpropositionen presenterar
regeringen ett handlingsprogram mot arbetslösheten med cirka 50 förslag.
Programmet förutsätter en bred samverkan och bygger på gemensamma ansträngningar. Vi bifogar handlingsprogrammet. Regeringen bedömer att de
arbetslösa ska få arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd senast efter fyra månaders arbetslöshet.
I det här cirkuläret sammanfattar vi de för kommunerna viktigaste förslagen.

Kommunernas roll
Kommunerna måste enligt regeringen som övriga parter på arbetsmarknaden bidra med ansvarsfulla och långsiktiga löneavtal som stabiliserar ekonomin, ökar tillväxten och därmed skapar ny sysselsättning. Vidare säger
regeringen att kommunerna måste även bidra med insatser som tar sikte på
att ge den reguljära utbildningen det extra tillskott som krävs för att ge arbetslösa en chans till ny start.
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Föreslagna åtgärder som skall beslutas av riksdagen
under våren
Anställningsstöd
Ett nytt anställningsstöd införs. Arbetsgivare i näringslivet (inklusive offentliga bolag och affärsverk) får reduktion av socialavgifterna med upp till 6 000
kronor per månad i tolv månader. Stödet avser tillsvidareanställning av personer som varit registrerat arbetslösa (öppet eller i åtgärder) samt anvisats av
arbetsförmedlingen. Stödet kan omfatta personer som anställs under perioden den 1 januari 1995 till den 30 juni 1995. Stödet ersätter det tidigare anställningsstödet (GAS) och beräknas totalt omfatta cirka 110 000 personer.
Förslag om det nya anställningsstödet föreläggs riksdagen i särskild proposition i början av år 1995. Sju miljarder har avsatts för detta.

Utbildningsvikariat
Förbättrade regler för utbildningsvikariaten. Regeringen föreslår en höjning
av avdraget för vikarie till 500 kronor per dag. Det maximala avdraget för
utbildningskostnaden höjs till högst 40 000 kronor per utbildad.

Arbetslösa ungdomar
Regeringens mål är att alla arbetslösa ungdomar under 25 år ska vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom 100 dagars
arbetslöshet.
Regeringen anser att kommunerna bör ta över ansvaret för arbetslösa ungdomar
till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Diskussioner pågår med Kommunförbundet. Förbundet hävdar att arbetsmarknadspolitiken är en statlig
angelägenhet men att kommun och länsarbetsnämnd / arbetsförmedling
skall kunna avtala om ytterligare kommunala insatser, för vilka kommunen
erhåller ekonomisk kompensation. Regeringen återkommer med en särskild
proposition under våren.
Datortek ska införas i samtliga kommuner. Datortek innebär att arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år får lära sig att arbeta med moderna program inom
ordbehandling, kalkyl, databaser m m. Kommunerna föreslås vara huvudmän och svara för lokalkostnader o d. Staten ska ansvara för persondatorer,
programvaror m m. Detta ska ge i genomsnitt 30 000 studieplatser.
Ungdomsintroduktion är en ny åtgärd från och med den 1 januari 1995 för
ungdomar i åldern 20–24 år. Den är avsedd att vara en åtgärd för ungdomar
som inte lyckats få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Den består av
högst fyra månaders praktik med utbildningsbidrag och minst sex månaders
anställning hos samme arbetsgivare. För budgetåret 1995/96 har regeringen
har räknat med 24 000 ungdomar i ungdomsintroduktion per månad och
26 000 ungdomar under 20 år som bör omfattas av det kommunala ansvaret.
Den totala kostnaden för detta har regeringen beräknat till 4 982 miljoner
kronor.
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Kommunförbundet har vid överläggningar med regeringen framfört att de ungdomspraktikplatser som finns i kommunerna inte kan göras om till ungdomsintroduktionsplatser. De förutsätter nämligen minst 6 månaders anställning efter introduktionstiden, som är på 4 månader, vilket är svårt för kommunerna att genomföra.
Åldersgränsen för ersättning från arbetslöshetskassa blir 20 år från och med
den 1 juli 1995. 20 år gäller redan som åldersgräns för kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). Den besparing på 1 580 miljoner kronor som uppges i propositionen är för högt räknat och ska göras om. Trots detta anser kommunförbundet att risken för kostnadsövervältringar på socialbidrag är stor.

Utbildningsinsatser i reguljära skolväsendet
Regeringen konstaterar att verksamheten med sysselsättningsskapande åtgärder i gymnasieskolan och Komvux verkar ha avsedd effekt. Den extra
satsningen på sysselsättningsskapande riktad mot åtgärder i det kommunala
skolväsendet omfattar följande områden:
Omvandlingen av gymnasieskolan från tvååriga yrkesinriktade och treåriga
teoretiska linjer till treåriga nationella program är snart genomförd. Även
under 1995 kommer ett antal elever att gå ut gymnasieskolan från en tvåårig
yrkesinriktad linje. Det bedöms fortfarande finnas ett behov av 16 000 platser
på specialkurser i gymnasieskolan motsvarande ”gymnasieskolans tredje år”, för
ungdomar upp till 20 år.
Det finns också många något äldre ungdomar som inte gått det tredje gymnasieåret. För denna grupp bör förstärkta Komvux-resurser satsas så att de får en
undervisning som till innehåll och omfattning motsvarar gymnasieskolans
och som alltså ställer något mindre krav på självstudier än vad som gäller
normalt för Komvux. För detta beräknar regeringen 17 000 elevplatser.
Vad beträffar övrig gymnasial Komvux-utbildning bör som hittills språk,
svenska såväl som främmande, samt naturvetenskapliga och tekniska ämnen
prioriteras. Den ökning som genomfördes av Komvux inför vårterminen 1995
bör också fullföljas. Regeringen beräknar 24 000 platser för detta.
För att öka antalet naturvetenskapligt/tekniskt utbildade finns det s k basåret, som
ger behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i högskolan.
Regeringen vill nu, förutom de 1 500 platser som redan finns inom högskolans ram, förlägga en utvidgning av sådan utbildning till Komvux, i syfte att
förbättra den geografiska spridningen. 750 av dessa platser avser ungdomar
under 20 år och lika många avsätts för dem som fyllt 20 år.
Regeringen föreslår att ett stipendium på 10 000 kronor införs för de studerande som med godkänt resultat fullföljer basåret i Komvux.
Regeringen understryker det grundansvar kommunerna har för att tillgodose
behoven av vuxenutbildning. De statliga bidragen för ovanstående skall användas för elevplaster utöver det ordinarie utbudet.
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Andra förslag
För att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden föreslår regeringen att
AMS får använda en viss del av medlen för arbetsmarknadsutbildning till
projektverksamhet inom området.
För att minska arbetslösheten i byggbranschen föreslås ett 30-procentigt bidrag för att förbättra inomhusklimatet i skolor och daghem. Regeringen vill
minska på antalet platser i beredskapsarbete och arbetslivsutveckling till
cirka 8 000 respektive 10 000.
Frågor om detta cirkulär besvaras av Karin Skilje och Mats Söderberg, på
telefon 08-772 41 12 respektive 08-772 46 38.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Karin Rudebeck

Karin Skilje

P.S. Om Du ej fick personadresserat exemplar av detta cirkulär, och önskar få
information om arbetsmarknadspolitiken i framtiden, faxa då in Ditt namn,
befattning, adress, direkttelefon och faxnummer till Elisabet Jonsson på fax
nr 08-772 42 87.

Bilagor
Handlingsprogram
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