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Åtgärder mot arbetslöshet 
 
Arbetsmarknadsläget fortsätter att försämras, även om den öppna arbetslösheten sjönk med 
36 200 personer under september månad, till stor del p g a att ungdomspraktikplatserna då 
började fungera. Antalet ungdomspraktikplatser är nu uppe i ca 41 000, vilket innebär att 
den åtgärden är förhållandevis effektiv. Antalet beredskapsarbeten har också ökat och var i 
september ca 15 100. 
 
Antalet kvarstående arbetssökande var i september ca 370 100, en ökning med 145 200 sedan 
samma månad i fjol. Värst drabbade är Norrbottens, Västernorrlands, Kopparbergs, Örebro 
och Gävleborgs län, alla med en arbetslöshet överstigande 6 %. 
 
För kommunerna slår arbetslösheten mycket olika. Enligt förbundets månatliga statistik på 
kommunnivå, "Månadsbarometern" är arbetslösheten nu över 8 % i 8 kommuner. 
 
Enligt överenskommelsen mellan regeringen och socialdemokraterna kommer staten att 
anslå ytterligare ca 10 miljarder kr till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilka beräknas ge 
ytterligare ca 130 000 sysselsättningstillfällen. Av dessa är ca 30 000 nya beredskapsarbeten. 
 
Beredskapsarbeten är viktiga för dem som riskerar att bli utförsäkrade och det är angeläget 
att kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen försöker tillgodose detta behov på bästa 
sätt. Samtidigt vet vi att ett beredskapsarbete kostar kommunen minst 40 % av lönesumman. 
 
Ett sätt att något minska på trycket på beredskapsarbeten kan vara att tidigarelägga 
kommunala investeringar. Kostnadsläget inom bl a byggande och anläggning är p g a den 
rådande konjunkturen ovanligt gynnsamt. Därför kan det nu vara rätt läge att starta rätt 
objekt, särskilt gynnsamt är det att investera i de fall där investeringarna förväntas sänka 
framtida driftkostnader. 
 
Kommunförbundet har inlett en undersökning om konsekvenser för kommunerna av det 
arbetsmarknadspolitiska läget. Undersökningen omfattar dels en detaljerad kartläggning av 
arbetsmarknadsutvecklingen på kommunal nivå, dels en djupstudie bl a med hjälp av enkät 
till kommunerna. Undersökningen har just påbörjats och beräknas vara klar januari 1993. 
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