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Kommunstyrelsen 
Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor 
Socialchef 

Regeringens proposition ”Ytterligare reformer inom 
arbetsmarknadspolitiken m.m.” (prop. 2006/07:89) 
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2007 ett antal förändringar i ar-
betsmarknadspolitiken. Konkreta ändringsförslag presenterades, strax innan års-
skiftet, i två PM från regeringen: ”Ytterligare reformer i arbetsmarknadspolitiken” 
och ” Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor – Arbetsförmedlingen”. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med andra remissin-
stanser beretts tillfälle att lämna synpunkter. 

I rubricerade proposition läggs förslag rörande jobb- och utvecklingsgarantin, 
arbetslöshetsförsäkringen, skyldigheten att anmäla ledig plats till den offentliga 
arbetsförmedlingen samt att Arbetsmarknadsverket ska ombildas till en samman-
hållen myndighetsorganisation.  

Jobb- och utvecklingsgarantin 
Regeringen föreslår riksdagen att aktivitetsgarantin avskaffas och ersätts av ett 
nytt arbetsmarknadspolitiskt program, som kallas för jobb- och utvecklingsgaran-
tin. Insatserna ska vara individuellt utformade och syfta till att få in deltagarna på 
arbetsmarknaden. 

Målgrupp för jobb- och utvecklingsgaranti ska vara:  

• alla som förbrukat 300 dagar i arbetslöshetsförsäkringen. Föräldrar med 
barn <18 år ska under ersättningsdag 301-450 kunna välja mellan att delta 
i jobb- och utvecklingsgarantin eller uppbära arbetslöshetsersättning. 

• alla utan rätt till arbetslöshetsersättning som, oavsett försörjningsform, har 
varit sammanhängande arbetslös och anmäld hos offentlig arbetsförmed-
ling eller deltagit i program under minst 18 månader. 

De som deltar i jobb- och utvecklingsgaranti föreslås bli berättigade till ett aktivi-
tetsstöd på 65 % av tidigare dagsförtjänst (minimum är grundbeloppet på f.n. 320 
kr/dag) eller på garantinivå för dem som saknar a-kassa (f.n. 223 kr/dag). De för-
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äldrar med barn <18 år som väljer att delta i jobb- och utvecklingsgarantin under 
dag 301-450 föreslås under denna period erhålla 70 % av tidigare dagsförtjänst.   

Ersättningen för de deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som inte är berätti-
gade till arbetslöshetsersättning ska, enligt regeringens förslag, vara det lägsta 
aktivitetsstödet.  

Aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin ska vara indelade i tre faser. 
Under inledningsfasen erbjuds jobbsökaraktiviteter. I andra fasen kommer det att 
finnas tillgång till arbetsmarknadspolitiska program, arbetspraktik, subventione-
rade anställningar och kompetenshöjande insatser. I fas tre ska alla deltagare, som 
efter 450 dagar inom jobb- och utvecklingsgarantin inte har funnit något alterna-
tiv, anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning som motsvarar hela den 
arbetslöses arbetsutbud. I propositionen görs dock skillnad mellan dem som kvali-
ficerat sig för arbetslöshetsersättning och övriga när det gäller aktivitetsstöd i 
samband med samhällsnyttig sysselsättning:  

• Regeringen föreslår att rätten till aktivitetsstöd inte begränsas för deltagare 
i en varaktig samhällsnyttig sysselsättning som kvalificerat sig för arbets-
löshetsersättning. 

• Regeringen föreslår att rätten till aktivitetsstöd ska vara längst 450 dagar 
för de deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som inte är berättigade till 
arbetslöshetsersättning. Försörjningsansvaret övergår därefter till kommu-
nen. 

Ersättningsformerna kommer, enligt propositionen att vidareutvecklas i samband 
med 2008 års budgetproposition.  

Regeringen avser att återkomma till riksdagen i samband med 2007 års ekono-
miska vårproposition angående de ekonomiska konsekvenserna av förslaget att 
införa en jobb- och utvecklingsgaranti. Hur det exakta innehållet i jobb- och ut-
vecklingsgaranti ska se ut ska regeringen besluta om under våren 2007.  

Avskaffande av aktivitetsgarantin och införandet av jobb- och utvecklingsgarantin 
föreslås ske den 2 juli 2007. Det kommer dock att införas övergångsbestämmelser 
vad gäller delar av reformpaketet. Det innebär t.ex. att personer som den 1 juli 
deltar i program inom ramen för aktivitetsgarantin får fullfölja programmen. Om 
den arbetslöse därefter inte fått arbete ska hon/han anvisas till jobb- och utveck-
lingsgarantin.  

Arbetslöshetsförsäkringen 
Regeringen föreslår en rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen för att under-
stryka att det är en omställningsförsäkring. Ett av förslagen innebär att den gene-
rella rätten för arbetssökande att under de första 100 dagarna i ersättningsperioden 
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begränsa sig till att söka lämpligt arbete inom sitt yrke eller närområde ska avskaf-
fas. 

Dagens möjlighet till förlängning av ersättningsperioden till 600 dagar föreslås bli 
upphävd. Arbetslöshetsersättning kommer sålunda att lämnas under högst 300 
dagar med undantag för föräldrar med barn <18 år som kan få ersättning i 450 
dagar. 

En samordning föreslås ske av antalet dagar då en arbetslös söker arbete med ar-
betslöshetsersättning och deltar i arbetsmarknadspolitiskt program med aktivi-
tetsstöd. Ersättning ska lämnas under sammanlagt längst 300 dagar resp. 450 da-
gar (förälder med barn <18 år). Den som är arbetslös när hon/han förbrukat sina 
ersättningsdagar och inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor ska kunna anvisas till 
jobb- och utvecklingsgarantin. 

Regeringen vill göra flera förändringar i reglerna för att beräkna dagpenning från 
arbetslöshetsförsäkringen. En sådan förändring gäller för personer som uppfyllt ett 
nytt arbetsvillkor och lämnat jobb- och utvecklingsgarantin. Regeringen föreslår 
att garantin att behålla tidigare ersättning, om personen åter blir arbetslös, begrän-
sas till två perioder. 

Förändringarna förslås träda i kraft den 2 juli 2007. 

Skyldighet att anmäla ledig plats 
Regeringen föreslår att skyldigheten att anmäla ledig plats till den offentliga ar-
betsförmedlingen avskaffas fr.o.m. den 2 juli 2007. 

Arbetsförmedlingen 
Regeringen föreslår att Arbetsmarknadsverket ska ombildas till en ny samman-
hållen myndighet, som får namnet Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska 
få en helt ny myndighetsstruktur och den organisatoriska indelningen ändras. 
AMS och länsarbetsnämnderna föreslås bli avvecklade. 

Regeringen föreslår att i de situationer där länsarbetsnämndens beslut idag över-
klagas till AMS bör den nya myndigheten åläggas en omprövningsskyldighet. 

Försöksverksamheten på Gotland, där länsstyrelsen fullgör länsarbetsnämnden 
uppgifter, föreslås bli avbruten. 

Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen ska bildas den 1 januari 2008. 

__________ 

Förbundets synpunkter på förslagen framgår av vårt remissvar över regeringens 
PM ”Ytterligare reformer i arbetsmarknadspolitiken”. Detta finns att läsa på föl-
jande hemsida http://www.skl.se/bunt.asp?C=1141. 
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Förslaget att vid anvisning till s.k. samhällsnyttig sysselsättning göra skillnad i 
ersättningen till dem som kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning och övriga 
har ej varit känt tidigare. Förbundet ha således inte yttrat sig i denna fråga. Sveri-
ges Kommuner och Landsting har i rapporten ”En effektivare arbetsmarknads-
politik” beslutat att staten fullt ut ska ansvara för arbetsmarknadspolitikens finan-
siering och att ansvaret för försörjningsstöd vid arbetslöshet ska ligga på staten.  

Ytterligare information 
Frågor kring innehållet i detta cirkulär kan ställas till Vivi Jacobson-Libietis, Av-
delningen för lärande och arbetsmarknad, på telefon 08-452 78 20.  

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 

 

 

Britta Rundström 

 

 

 Vivi Jacobson-Libietis 
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