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Arbetsmarknadspolitiska nyheter 1995 
Riksdagen har den 20 december 1994 behandlat regeringens proposition 
1994/95:25 ”Vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m.” med förslag till olika 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1995. 

Efter behandling och förslag till modifieringar av arbetsmarknadsutskottet 
resp finansutskottet har riksdagen 

- antagit regeringens förslag till lag (SFS 1994: 1835) om praktik för ungdo-
mar i ungdomsintroduktion och godkänt vad regeringen förordar om att 
avveckla ungdomspraktik för ungdomar i åldern 20-24 år (SFS 1994:1837), 

- antagit finansutskottets förslag att  ej avskaffa akademikerpraktiken fr o m 1 
januari 1995 samt 

- godkänt regeringens förordnande om omfattningen av utbildningsvikariat. 

 

Ungdomsintroduktion 

Ungdomsintroduktion för ungdomar i åldern 20 - 24 år införs fr o m 1 januari 
1995 och gäller till utgången av juni 1996. Denna nya arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärd ersätter ungdomspraktik fr o m 1 januari 1995. 

Ungdomsintroduktionen innebär högst fyra månaders praktik följt av an-
ställning i minst sex månader. Under de fyra månadernas praktiktid, vilken 
räknas som arbetsmarknadsutbildning, får ungdomarna utbildningsbidrag. 
Under denna tid är de inte att anse som arbetstagare. 
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Om det finns särskilda skäl för det kan kravet på anställning frångås i fråga 
om arbetshandikappade ungdomar samt utomnordiska ungdomar. För ar-
betshandikappade gäller inte begränsningen av praktiktidens längd.  

Innan länsarbetsnämnden anvisar en plats för ungdomsintroduktion skall 
nämnden ha upprättat en individuell utvecklingsplan, som skall säkerställa 
att den unge under praktiktiden ges behövlig inskolning, handledning och 
praktisk yrkesutbildning. Den skall upprättas i samråd med den unge och 
med den berörde arbetsgivaren. 

 

Ungdomspraktik 

Ungdomspraktiken för ungdomar 20 - 24 år upphör fr o m den 1 januari 
1995. Under en övergångsperiod kommer ungdomspraktiken att kunna be-
viljas ungdomar under 20 år. Den nu gällande lagen om ungdomspraktikan-
ter får därför fortsätta att gälla fram till den 1 juli 1995. 

 

Akademikerpraktik 

I regeringens proposition 1994/95:25 föreslogs att akademikerpraktiken 
skulle upphöra fr o m den 1 januari 1995 mot bakgrund av regeringens be-
dömning att arbetsmarknaden idag har stort behov av högskoleutbildade 
varför praktikplatserna anses obehövliga. Arbetsmarknadsutskottet och fi-
nansutskottet anser däremot att det i rådande arbetsmarknadsläget är för 
tidigt att avveckla akademikerpraktiken. 

Riksdagen har antagit finansutskottets förslag att inte avskaffa akademiker-
praktiken nu utan nuvarande system kommer därför att vara kvar enligt gäl-
lande regler. Arbetsmarknadsutskottet och finansutskottet utgår ifrån att de 
ändringar som kan vara aktuella efter budgetårsskiftet i juli 1995 redovisas i 
budgetpropositionen i januari 1995. Tidpunkten för när akademikerpraktiken 
ska upphöra bör prövas i det sammanhanget. 

 

Utbildningsvikariat  

Regeringen har i propositionen 1994/95:25 föreslagit en ökning av antalet 
utbildningsvikariat med 5000 till 20 000 per månad fr o m den 1 januari 1995. 
Åtgärden innebär att arbetsgivaren får göra ett avdrag på arbetsgivaravgiften 
med 475 kronor per dag för vikarie som anvisas av arbetsförmedlingen. 

Arbetsmarknadsutskottet har hänvisat till AMS som bedömer att inriktning-
en på utbildningsvikariat bör vara att öka volymen av denna åtgärd inom 
den privata sektorn. Enligt AMS har utbildningsvikariat visat sig vara ett 
effektivt sätt att höja kompetensen hos de anställda.  

Riksdagen har därefter godkänt regeringens förord om den framtida omfatt-
ningen av utbildningsvikariat. 
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ALU-verksamhet 

Regeringens har föreslagit att ALU-verksamheten minskas i omfattning fr o 
m den 1 januari 1995. ALU-projekt kommer i fortsättningen att inriktas mot 
miljö- och kultursektorn. Regeringen beräknar att behovet av ALU-platser 
kommer att minska varför 25 000 personer i genomsnitt per månad kommer 
att behöva sysselsättas i ALU-verksamhet under 1995. Därefter kommer 
verksamheten att successivt att trappas ned.  

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om omfattningen av ALU-
verksamheten. 

Exakt utformning av omfattningen av utbildningsvikariat resp ALU-
verksamhet kommer att närmare preciseras i regleringsbrevet till Arbets-
marknadsverket. 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 

Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 

     Claes-Håkan Jacobson 
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Förordning om ungdomsintroduktion, SFS 1994:1837 
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